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BESCHRYVINGE
VAN HET ZEVEN HONDERDJAERIG

JUBILÉ
VAN DEN HEYLIGEN

MACARIUS,
BEZONDEREN PATROON TEGEN DE PESTE,

Het welk geviert zal worden binnen de

STAD VAN GEND
HOOFDSTAD VAN VLAENDEREN,
Te beginnen met den 30. Mey tot den 15. Juny 1767.5 met de

voordere Uytlegginge van de Plechtigheden , Cavalcade , Ver-

cierfelen, Vierwerk, en andere Vreugdebedryven, de welke ter

dier gelegendheyd zullen gefchieden.

Alles vercierd met kopere Plaeten.

^..

TOT GEND,
By JAN MEYER Gezwooren Stads-Drukker , op d'Hoog-poorte

in 't gekroond Zweird.

Met Privilegie van H. K, ende K. A, M.



PRIVILEGE.
MARIE THERESE parla Giace de Dieu, Impératrice Douairière des Romains , Reine

d'Allemagne , de Hongrie , de Bohême &c. Archiducheffe d'Autriche , Ducheffe de Bour-

gogne , de Lothier, de Brabant, de Limbourg , de Luxembourg, de Gueldre, &c. PrincelTe de

iuabe & de Tranfilvanie , Marquife du St. Empire Romain , ComtelTe de Habsbourg , de Flan-

dre j d'Artois, de Hainau, de Namur &c. Dame de Malines, DuchefTe de Lorraine & de Bar,

Grande DuchefTe de ïofcane. A tous ceux qui ces préfentes verront, Salât. Nous avons reçu

l'humble Supplication & Requête de Jean Thomas Meyer , Imprimeur Libraire en notre Ville de

Gand , tendant à obtenir nos Lettres d'Ocflroi pour imprimer en françois & en flamand un Livret

aïant pour Titre : La Vie de St Macaire , avec la Defcription des Procejfwns Sfc /oit avec ou

fans Figures , analogues au prochain Jubilé à célébrer en la dite Ville de Gand à l'honneur de

ce Saint. Savoir faifons que Nous ce que dit eft confidéré , inclinant favorablement à l'humbl*

Supplication & Requête du dit Jean Thomas Meyer, lui avons permis, odtroié & confenti ,

permettons , oélroions & confentons , qu'il puiffe & pourra feul & à l'exclufion de tous autre»

imprimer le Livret ci deffus mentionné , le vendre , faire vendre & débiter , pendant le terme de

fix ans à compter de la date des Préfentes , à charge & condition que le Suppliant fe confor-

mera en tout aux Edits & Regiemens émanés au fait de la Librairie, & qu'avant d'expofer ledi;

Livret en vente , il en faffe remettre deux Exemplaires bien & proprement reliés dans notre Bi-

bliothèque Relaie, un dans celle de Notre Très-cher & Féal, Messire Patrice Comte de Nent,

Chevalier de notre Ordre Roial de S. Etienne, Confeiller en notre Confeil d'Etat, Chef&Pré-

fident de notre Confeil Privé, & un autre Exemplaire dans la Bibliothèque de notre Univerfitc

rie Louvain } Défendons & interdifons bien exprelTement à tous Irapnmeurs & Libraires & à tou-

tes autres Perfonnes quelconques, d'imprimer ou faire imprimer laHit Otn^rage foLt avec ou fans

Figures, oude vendre ou diflribuer les Exemplaires qui pourroient en être fait ailleurs, fans le

«onfentement exprès & par écrit du Suppliant , à peine de confifcation des Exemplaires contre,

faits , & d'encourir pardelTus ce une amende de cent Florins contre chacun des Contrevenans , la

moitié applicable à notre Profit & l'autre moitié au Profit de l'Impétrant. Voulons au furplus ,

^ue Nos préfentes Lettres d'Oélroi foient imprimées en entier au commencement ou à la fin de

l'Ouvrage cidefTus mentionné. Si donnons en Mandement à Nos Trés-chers & Féaux les Chef»

& Préfident & Gens de Nos Privé & Grand Confeils , Préfident & Gens de Notre Confeil

en Flandre & à tous autres Nos Jufticiers, Officiers & Sujets qui ce regardera, que de cette

Notre préfente Grâce & Oélroi ils faffent , foulFrent 8c laiffent le Suppliant pleinement & paifi-

blement jouir & ufer fans lui faire , mettre ou donner , ni fouffrir lui être fait , mis ou donné

aucun trouble ou empêchement au contraire. Car ainfi nous plait-il. En témoignage de quoi

Nous avons fait mettre Notre Grand Séel à ces Préfentes. Donné en Notre Ville de Bruxelles

le douzième jour du Mois de Février l'An de Grâce XVII'- Soixante Sept & de Nos Règnes le

XXVIInie. Paraphé Ne. v'- Plus bas étoit écrit, Par l'Impératrice Douairière £5? Reine en Son

Confeil, étoit figné P. Maria, & le Grand Séel de Sa Majcflé imprimé en Cire vermeille y
appendoit à double queue de Parchemin.
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AEN DE ZEER EDELE HEEREN
VAN HET

MAGISTRAET DER STAD

VAN GEND.
HOOG-BAILLIU

*****

SCHEPENEN VAN DER KEURE.
M'Her Jean-Philippe Burg-Graeve Vilain XIIII.

Jor. Pieter-Emanuel- Joseph D'hane , Heer van Leeuwer-

ghem , &c.

Jor. Charles-Joseph de Beauffe , L. ï. R.

Jor. Antone-Marin de la Motte , Heer van Frefignies.

Jor. CoRNELis Carpentierj Trczorier-generael van de Provincie

van Vlaenderen. '
'

Jor. Petrus-Joannes Borlüut , Heer van Noortdonck.

Jor. Gérard-François Rodrigues Devora t Vega , L. I. R.

Jor. Antone de Crombrugghe , L. I. R.

Jor. Ambrosius Rooman 5 L. I. R.

Jor. Ferdinandus-Emanuel van Hoobrouck , Heer van Axen-

walle.

d'Heerende Meefter Josephus-Laurektius Pattheet , L. I.R.

d'Heer Jan-Baptiste Ryngaut.
d'Heer Jacobus Goethals.

RAED-PENSIONARISSEN.
Jor. Pieter-François Pycke d'Idegem.

d'Heer ende Meefter Judocus Clincquet.
*z
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d'Heer ende Meefter Charles-François vander Weeden",-

d'Heer ende Meefter Petrus-Theodor de Metere.

SECRETARISSEN.
d'Heer ende Meefter Guilliaume-Hyacinte Gobert.

d'Heer ende Meefter Carolus Goethals.

d'Heer ende Meefter Petrus-Gregorius van Alstein.

Jor. Jacques-Joseph Bauwens.

d'Heer ende Meefter Aibertus Goeuan.

ONDER-BA1LLIÜ.
.M'Her Jan-Baptiste Baron d'Heems.

SCHEPENEN VAN GEDEELE.
iVl'Her Charles-Joseph Graeve vanLichtervelde, Heer vaû

Laethem.

Jor. Pieter-François Delrio 5 Heer van Nîeuwkerke > Den-

terghem, Eeke &c.

Jor. Jean-Rodriguez Dévora t Vega 5 Heer van Moortfeele,

Jor. Antone Triest.

Jor. Antone-Marie de Vaernewyck.

Jor. Frédéric de Vaernewyck 3 Heer van Belleghem.

Jor. Joseph-Petrus van Volden , L. I. R.

Jor. François du Boie , (dit van den Bofîchej Heer van Weghe-

walle &c. L. 1. R.

Jor. Charles-Philippe-Gabriel Baston.

Jor. Jan-Baptiste Schoutheet.

d'Heer ende Meefter Jacobus van Yperseele, L. f. R.

d'Heer ende Meefter Jean-François de Kers^asker , L. I. R.

d'Heer Jan-Bapxistb Dft Kserle,

V



RAED-PENSIONARÎS.
d'Heer ende Meefter Antone-François van Yperseele.

SECRETARISSEN.
Jor. Jan-Baptiste Papejans de Morchoven.

Jor. Antone-Guilliame Kervyn.

Jor. François-Joseph vande Woestyne.

Jor. Matthias-Jan-Antone Heubens.

d'Heer ende Meefter Pieter-Joan Elbo.

ONTFANGERS.
Jor. Emanuel-Charles van Hoobrouck 3 Heer van Afper ea

Synghem , Treforier.

d'Heer David 'tKint, Ontfanger van de Werken.

d'Heer Joseph-Bernard Blomme, Ontfanger van het Recht van

MTuë.

Zeer Edele , Weirde , Wyze ende

Voorzienige Heeren,

En Feeftdag van Paeflchen altyd ge-

weeft zynde den grootften en plechtig-

ften by de Joden , is ondei die volkeren

niet ingefteld geweeft , als om aen de zei-

ve hunnen uyttrek van Egypten te doen

gedenken 5 hier toe dienden alle de ceremoniën , die



by 't vieren van dat Feeft moeften verricht worden
,

met alle de voordere cmftandigheden , de welke aen

hun om het zelve te vieren , waeren voorgckhre-

venj daeromzeyde den Heer: " Ziet toe dat gy deze

3, plechtigheden wel volbrengt , end^ als uwe kin-

3, deren u zullen vraegen wat deze plechtigheyd is

jjbeteekenende
, gy zult hun dit antwoorden: Het

,5 is de Offerande van den Voorbygajig des Heeren ,

,5 die, wanneer hy de Egyptenaeren floeg , de huy-

„ zen der liraëlitcn voorbyging , en bevrydde van

„ het verderf.

In navolginge van dit voorbeeld is het altyd eene

alderoudfte gewoonte geweeft, van de gedachteniffe

der gedenkweirdige voorvallen te vereeuwigen door
het inftellen van plechtige Jubiléen en openbaere
Vreugde-feeften ; daerom heeft het ook aen U-E. be-

haegtals waere Vaderen dezer Stad , niet alleen hunne
hooge belcherminge te verkenen tot het plechtig vie-

ren van het zeven honderdjaerig Jubilé van den Hey-
ligen Macarius , maer op dat zulks met zoo ve^J te

grootere pracht zoude gefchieden , daer toe niet alleen

hunne mildaedige hand te openen , maer ook nochte

moeyte nochte arbeyd te fpaeren , om dien noyt vol-

prezen iver aen een ider in te boezemen en mede te

deylen, alhoewel bynae niemand der ingezetene is,

den welken niet betracht door eene bezondere ge-

negendheyd en godvruchtigheyd uyt te fchynen in

den koüelyken toeftel , die tot dit groot Jubelfeeft

word bereyté



Terwylen dan dit tegenwoordig Feefl: bezonder-

lyk gefchied om te bewaeren de gedachteniiïe hoe
de inwoonders dezer Stad verfcheyde eeuwen zyn
bewaerd erde verloft geworden van de peftilentiele

ziekten door de voorfpraeke van den H. Macarim
,

word met recht die Jubilé geviert door U-E, wys
ende voorzienig beraed , door het welk zy hebben
weren te winnen de gemoederen der Ouders ende
Borgers , om de zelve te bewegen van ter eere van
zoo grooten Heyligen en Befchermer , alle krachten

aen te wenden tot volkomen uytvoeringe van het

gene U-E. tot luyfter van zoo groot Feeft aireede

hadden gefchikr , met inzicht van de ouders aen hun-
ne kinderen , ende de kinderen ouder geworden zyn-

de, naermaels aen hunne naerkomelingen , ende de
menigre van vremdelingen aen hunne t'huys geble-

vene vrienden , by hunne wederkomfte te doen ver-

haelen, wat al groote zaeken den almogenden God
in deze Hoofdftad heeft uytgewerkt door de voor-

fpraeke van zynen bezonderen Dienaer den Heyli-

gen Macaritis.

Tot bereykinge van dit zoo roemweirdig oogmerk,
ende op dat de gedenkeniile dezer door Ü-E. mede-
hulpe endegunfte gehouden Jubilé, noyt uytdc ge-

dachten der naerkomelingen zoude gaen , hebbe ik

van mync oodmoedige plicht geoordeelr , al het zelve

door den Druk kenbaer te maeken , verhopende niet

min 5 dat U-E, zeer Edele, Weirde, Wyze ende Voor-



zienige Heeren , volgens hunne gewoonelyke goed-

gunftigheyd, al het genedat'er zoude konnen ontbre-

ken 5 zullen gelieven te verichoonen , zoo om de kort-

heyd van tyd , die my niet en heeft toegelaeten dit

werksken zoo cicrlyk , als het wel behoorde , voor

den dag te brengen , en uyt te drukken de menigte

der Arken ofte Zegenbogens , het vercierfel der Huy-
zen , de algemeyne Vieringen , en menigvuldige an-

dere Vrcugdeteekenen , als om dielwille dat deze Op-
dragt voornaementiyk is gedaen , om te betuygen

de diepe Eerbiedigheyd met de welke ik d'eere

hebbe van te blyven

Zeer Edele , Weirde , Wyze ende

yoofzienige Heeren,

UL, Onderdaeni^en ende gehoor'

Zjaemflen Dienaer en Drukker

Jan Meyer,

Scnd dm 25. April 1767,



VOOR-REDEN.
NOyt volkomen lof en dank z^y gegeven aen de goedgunjlige voor-

z,ienigheyd Gods, aen den welken het in de voorige tyden gelieft

heeft -i
ook in verre afgelegen landen Heylige Mannen te verwekken tot

tydelyken ende geejlelyken weljïand van dit ons Land en Volk : dufdanige

Tjyn wel hoven al geweefi de Hff-Amandus , Livinus ende Macarius,

wiens heZjOndere daeden , ZjOo veel z^y ons hetreffen , wy hier in het kort ver-

handelen 5 op dat een ider te kJaerder verjïae den inhoud van dit onsfchul-

dig en dankbaer z.even honderdjaerig Jubelfee/l , het welk deflad van Gend
nu viert ter eeren van haeren Bejchermer in de Pejle den H. Macarius.

KORT BEGRYPYÂî^HTfL^"ËN VÂÎ^EN H.TmÂNDÛs!
AMandus is uyt zeer edelen ftam in Aquitanien , bynae de

uytterfte paelen van Vrankryk ,
geboren. Zeer jong is hy op

het Eyland Oye Monik geworden.

Wanneer hy nu meer als genoegzaem in deugd en geleerdheyd

gögrond was , ging hy ontrent het jaer 627. 5 Honoriiis I. Paus

zynde , nae Roomen , om de graven der Apoftelen te bezoeken. AI-

daer door den H. Apoltel Hetrus , die aen hem verfcheen , vermaend

zynde , om nae Vrankryk te keeren , ende aldaer het H. Evangelie

aen de heydenen te verkondigen , heeft hy de reyze langs Duyds-

land genomen , ende is tot Trier , onder Dagohertus Koning , op

den 26. 0£lober des jaers 628., 34. jaeren oud zynde, tot Biffchop

der Volkeren gewyd ; welk groot ampt hy aenftonds met veel iver

en arbeyd ondernomen heeft ; doch niet over al nochte t'allen tyde

inet gewenfchten uytval : waerom hy aen de Zee-kuften zig veel

befig hield met de kleyne kinderen uyt de handen der roovers

te koopen , te onderwyzen en te doopen.

In 't jaer 629. geraekt zynde tot Gend , vond hy daer zoo veel

vvederftand , en dede zoo weynig vrucht, dat hy mifnoegd nae

Roomen keerde om zig by den Paus over de hardnekkigheyd der

afgodiften te beklaegen ; maer op nieuws aengemoedigd , is hy hier

met dobbelen iver , en met opene brieven , (oo van Aicharius Bif-

fchop tot Noyon, als van Dagohertus Koning van Vrankryk, want

wy alsdan onder hun waeren 3 wedergekeert , vindende zyne bid-



îj
KORT BEGRYP VAN HET LEVEN

plaetfe afgeworpen , ende de Priefters zyne Difcipelen verftroyd ,

doch hernam hy Gods werk , ende is ook midden tuffchen de lafte-

ringen ende wederftand eyndelyk zoo wyd gekomen, dat hy in 't

jaer 631. het beeld van Mercurius ende andere afgoden van den

erond heeft geweirt, ende aen de aenbiddinge des volks ontrokken,

krachtelyk vertoonende aen wie deze hooge eere alleen toekomt.

Den eerften fteen wel diep in de gemoederen der Gentenaers

eeleyd zynde , met hope van voordere winfte , is Amandus nae het

Doornykfche vertrokken , om daer en in de ronde het geplant Ge-

loof na zyne gewoonte meer te doen gronden. Maer het ongeluk

wilde , dat hy door Dagohertus tot in Gafcognen van ons wierd

gebannen , om dat hy zyne openbaere ende fchandelyke fouten had

berifpt. Hier heeft hy geene mindere vruchten als elders gedaen ;

ondertufTchen is hy met Dagohertus verzoend geworden , heeft zy-

nen zone Sigehertus tot Orléans in 't jaer 635. gedoopt , en tot geefte-

lyk kind aengenomen. Dit zoo zynde , komt onfen H. Apoftel voor

de derde mael nae Gend , alwaer hy de Chriftene in hun Geloof

verfterkt , t'faemen de gelegendheyd waerneemt van twee Kloofters

te bouwen , en met weirdige perfoonen te voorzien , het een on-

trent die plaetfe , waer de rivière de Leye haere waters in de Schelde

ftort, het welk hy aen den H. Petrus ende aen de andere Apofte-

len heeft toegewyd , daer naer S. Baw genoemd , het ander op den

Berg Blandyn , aen de WU, Petrus tn^Q Paulus opgedraegen : welke

twee hy door zyne eygene zorge 8. jaeren lang met veel vrucht

heeft beftiert , de omliggende volkeren zoo nederwaerds van beyde

de kanten de Schelde gelegen y tot in Braband toe , als opwaerds

tot aen de Scarpe door zyne woorden ende voorbeelden in den

Godsdienft onderwyzende. Maer zoo hy wederom elders tot meer-

dere glorie van den Heer geroepen wierd, heeft hy den H. Flori-

hertus tot eenen ende den zelven Abt van die twee huyzen aenge-

ftelt , ende is van ons vertrokken.

In het jaer 646. door de gemeynte aenzocht , ende door den

Koning gedwongen zynde , heeft den H. Amandus den laft des Bif-

doms van Maeftricht aenveird , maer zig ook van den zelven naer

dry jaeren tyds om wettige redenen 5 by den H. Paus Martinus ,



VAN DEN H. LIVINUS. jij

ontmaekt , wederkeerende tot zyn voorgaende Apoftolyk Leven ;

ten tyde van het welk hy menigvuldige fteden en landen om Gods
naem te verbreyden en Kloofters te ftichten , doorloopen heeft;

tot dat hy eyndelyk in het jaer 684. het 90. zyns ouderdoms , vaa

verre plaetfen wedergekeerd zynde , door overtreffelyke werken

ende wonderheden vermaerd , boven Doornyk in d'Abdye die he-

den zynen naem voert, in den Heer ontflaepen is.

*r — • '^4

KORT BEGRYP VAN HET LEVEN VAN DEN H. LIVINUS.
*^jEn H.Livinus uyt edele ende godvruchtige Ouders in Schot-

land geboren , heeft van jongs af de gaeve van Mirakelen ge-

had ; hier door vermaerd , om de achtbaerheyd by de menfcheti

te vluchten , heeft hy zig met eenige Medegezellen in eenen Bofch.

vertrokken, waerhy leefde alleen met de vruchten der aerde, ende

eenen teug waters : en zoo wanneer hy door de konfte van fchry-

ven eenige winfte dede , deylde hy die aen den armen uyt ; den

Koning Coromagnus verzocht hem in het Hof; maer hy meer zyne

zaligheyd als de eere betrachtende, vluchtte tot d^n \i. Augufliniis ^i

Apoftel van Engeland ; dezen heeft hem minnelyk ontfangen ende

tot de volmaektheyd en wetenfchap opgevoed , ende eyndelyk

Priefter gewyd.

Naermaels tot zyn Vaderland gekeerd zynde , is hy in plaetfe

van zynen overleden Oom tot de hooge weirdigheyd van Ards-

BifTchop des Ryks verheven, maer altyd vol van de liefde Gods,

wierd hy zoo ontfteken tot de zaligheyd der zielen , ende de bekee-

ringe der ongeloovige , dat hy niet langer binnen de paelen van

zyn Bildora konde verblyven : waerom hy den laft van zyne Kerke

aen Sylvanus Ards-diaken overgaf, ende met zyne dry Difcipelen

over Zee ftak, den goeden God zynen weg nae Gend ftierende,

alwaer hy van Florihertus Abt zeer vriendelyk ontfangen ende

geherbergt wierd.

Het was weynigen tyd naer dat den H. Bavo , vol van deugden

ende door boetveirdigheyd uytgemergeld , daer heyliglyk overle-

den was ; verftaen hebbende de wonderbaerheyd van dezen man ,

heeft den H. Uvinus op zyn Graf dertig volgende dagen het Sa-



îv KORT BEGRYP VAN HET LEVEN
crificie der Mifle verricht, zig bereydende tot het groot Apofïo-

lyk Ampt het gene hy ging aenveirden. Hier naer ftelde hy zig

op den weg , verfcheyde plaetfen van Vlaenderen en Braband door-

reyzende, alwaerhy ontallyke afgodiften door zyne woorden, voor-

beeld van deugden , ende Mirakelen tot het Licht des Geloofs

heeft gebragt. Maer tot Eifche lande van Aelft komende , heeft hy
zulke hardnekkigheyd gevonden , dat de heydenen hem de tonge

uyt den mond vreedelyk getrokken hebben , afgefneden, ende die

de honden voorgeworpen, de welke niet te min aen den H. Man door

Gods Almogendheyd wonderlyk is herfteld ; welk groot Mirakel ,

in plaetfehet de ongeloovige tot betere gedachten zoude brengen ,

heeft de gemoederen van Gods vyanden meer verbittert , want al-

zoo den H. Livinus naer eenigen tyd tot Eflche wederkeerde , in

gedachten dat zyne fpraeke de aenhoorders zoude tot verwonde-

ringe en tot affland van hunne ongeloovigheyd brengen, zoo zyn

de woedende afgodiften fefFens op hem gevallen , hebben zyn lichaem

menigvuldiglyk doorwond , en hem ten laeften onthoofd , het gene

hy met zyn leven zeer geim uyt liefde tot God ende tot ons voor-

deel , den Hemel heeft opgedraegen , befproeyende alzoo met zyn

bloed het waer Geloof, het gene den H. Amandus ons den eerften

had verkondigt. Deze roemweirdige dood is voorgevallen den 12.

November 659. volgens de rekeninge van den tydkundigen BoUandus

in het leven vanden H. Amandus oip den 6. Februarius. Zyn lichaem

is tot Hautem begraven , ende naerderhand met veel luyfter tot

Gend overgebragt in d'Abdye van S. Bavo; het welk aen ons de

gelegendheyd gegeven heeft van den H. Livinus tot Patroon ende

Apoftel dezer ftad te kiezen , alwaer men eerft eene Kapelle , daer

naer eene cierelyke Kerke t'zynder gedachteniffe heeft gebou wt.

*l ^^4

KORT BRGRYP VAN HET LEVEN VAN DEN H. MACARIUS
BEZONDEREN PATROON TEGEN DE PESTE.

DEn Heyligen Macarius is in Pifidien geboren van zeer treffe-

lyke en edele Ouders; hy is opgevoed geweeft in alle deug-

den , door den Heyligen Macarius zynen Peter , Ards-BifTchop van

Antiochien in Afien , door den welken hy ter fchole is befteld ge-



Van den h. macarius. v
weeft ; hy heeft den H. Biflchop nagevolgt in de hemelfche zae-

ken te aenfchouwen , d'aerdfche te verfoeyen , d'eeuwige te be-

geiren, alzoo dat den heyligen ouden Man zeer aerbeydde, op dat

den jongen Macarius zynen opvolger mogt wezen in de geefte-

lyke weirdigheden ; ende niet te vergeefs , want hy is eendragte-

lyk gekoren , ende in den Stoel van Antiochien gefteld , den wel-

ken hy met geduerige Predikatien , almoefTen ende goede werken
bediende , ende met vele Mirakelen vereerde ; zyne fpyze was

heel flecht , zyne kleederen van fcherp kemels-hair , zyn huys be-

zet met fchaemele ende zieke menfchen ; hy gaf 't al aen óqw
armen , zoo dat hy niet meer en had als de eerlykheyd des Stoels,

die hy ook aen den weirdigen Man Rkutherhis bevolen heeft.

Nu dan beroofd van alle middelen , is hy , verlaetende zyn land

ende Ouders, den naekten Christus met zommige Medegezellen

nagevolgt , ende getrokken nae het H. Land om de plaetfen ,

door de voeten van onzen Zaligmaeker geheyligd , met devotie te

bezoeken; hy leerde daer de joden ende de heydenen de op-

rechte waerheyd , voor de welke hy ahyd bereyd was te fterven ;

hy wederftond hunne dwaelingen , nochte en wykte om eenige

flagen ofte dreygementen ; zy wierpen hem in óqu. kerker , al-

waer zy hem op eene vreezelyke wyze hebben mishandelt, waer

naer zy hem overdood liggende ende den kerker fiuytende , zyn

vertrokken ; doch ziet! in den kerker verfcheen een hemelfch Licht

het welk Macarius vertrooftede , verlofte ende genas ; hy komt
uyt den kerker als eenen anderen Petrus Prins der Apoftelen ;

de joden zyn verbaefd , de heydenen verwonderd dat zy vry , los

ende gezond zien den genen zy in den kerker gefloten , gebonden

ende doorwond hadden gelaeten ; zy hooren fpreken van het he-

melfch Licht , van d'Engeh'che vertrooflinge , van de godelyke verlof-

finge ende genezinge, zy zyn door alle deze zaeken beweegd ge-

weeft van herten , en hebben voor het meefte deel ons heylig Ge-
loof aenveird.

Alfnu den Heyligen Macarius de heylige plaetfen onzer Ver-

loflinge , met zoo veel iver en werkzaemheyd , bezocht had , is hy

van daer vertrokken , en naer veel reyzens ende verfcheyde Mira-
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kelen onder den weg gedaen te hebben , in Beyerland aengeko-

men , ahvaer hy eenigen tyd is verbleven , ende ook door ver-

fcheyde Mirakelen heeft uytgefchenen ; van daer is hy langs Mentz

naer Keulen vertrokken , laetende over al onder den weg bezon-

dere teekenen van Heyligheyd. De heylige plaetfen binnen Keu-

len bezocht hebbende , is hy nae Mechelen vertrokken , alwaer

hy een groot Mirakel heeft uytgewerkt ; te Maubeuge is hy met

zyn gezelfchap minnelyk onthaeld geweeft; te Kameryk komende,

is hy ten eerften nae Onze Lieve Vrouwe Kerke gegaen , om al-

daer in 't gebed te vernachten ; den Heer willende vertoonen

de verdienften van zynen Dienaer , liet door een bezonder Mira-

kel hem aldaer kenbaer maeken , het welk aenftonds wierd ver-

breyd , ende den vremdeling vereerde ; maer hy fchouwende den

lof der menfchen , is terftond nae Doornyk getrokken , alwaer hy

eenen grooten oproer onder de Borgers , met gebeden en het

teeken des Kruys, in de tegenwoordigheyd v^n Baudouin den IV.

zefden Graeve van Vlaenderen , geftut heeft.

Alfnu den H. Man langen tyd gereyft had , ende den Heer wil-

de dat zynen getrouwen Pelgrim ruften zoude , is hy te Gend ge-

komen , ende wierd in het Kloofter van S. Bavo van Erenbaldus

Abt vriendelyk ontfangen ; zyn gedrag was heylig , het behaeg-

de een ider, hy en liet geenen tyd voorbygaen van het volk tot

deugden te vermaenen ; al wat hem gegeven wierd dat deylde hy

aen den armen , wezende aen een igelyk behulpzaem.

HierentufTchen komt hem te voor nae zyn Vaderland te kee-

ren ; maer het wierd hem vanden Heer belet, die hem den Hemel

bereyd had , want zig met eenen Medegezel op den weg begeven

hebbende , wierd hy tot'er dood ziek , ende wederom gedraegen

zynde in het Kloofter , is hy 's morgens gezond opgeftaen door

de voorfpraeke van den H. Bavo , ende is noch vyf maenden in 't

Kloofter verbleven; hy was noch niet geruft, maer begeirde we-

derom zyn Vaderland te zien ; als het volk zyn vertrek verftaen

had, is het in menigte tot hem gekomen, begeirende uyt zyne

handen op den Paefch-dag de HH. Sacramenten te nutten , ende

voor het lefte zyne Benediólie te ontfangen.
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Wanneer het volk zyn vertrek volgens zyne heylige begeirten

verwachtende was , heeft den Almogenden God de ftad van Gend
van alzulken Patroon verzekert ende voorzien ; daer was in dien

tyd degrootfte peftilentie, die aldaer oyt heeft gewoed, zoodanig

dat de levende quaelyk de doode konden begraven ; daer wierd

bevolen dat men dry dagen zoude vaften ende alle flach van boet-

veirdigheyd verrichten ; hoe devotelyk den H. Macarius God ge-

beden heeft 5 ende de ftervende raenfchen getrooft , is oniiytfpre-

kelyk ; maer als hy voor andere zoo bezorgd was , wierd hy zelf

van den Heer bezocht ; dan door den geeft der Prophétie begaefd

zynde , heeft hy te vooren verzekert , dat'er niemand meer als

hy met noch twee andere van die peftilentie zouden fterven ; hy
heeft in de Kapelle van Maria de Moeder Gods , voor den Autaer

van S. Paidus, zyne begravenifTe verkozen; den derden dag van

verftervinge gekomen zynde, wierden de Reliquien der Heylige

omgedraegen , ende men zuchtede ende bad , dat God hem wilde

omkeeren van de gramfchap , ende het volk niet voorder vernieti-

gen , ende God heeft bermhertigheyd getnont door de geduerige

traenen ende gebeden van den H. BifTchop.

Weynige uren voor zyne dood , is hy by een bezonder Mira-

kel opgeftaen , hem vriendelyk onder de Religieuzen van het Kloo-

fter over tafel vertoond , ende hun de laefte Benedi6lie gevende ,

nae zyne Geile gegaen , alwaer hy zyne Ziele aen den Heer heeft

bevolen ; ende terftond daer naer in de tegenwoordigheyd der

zelve Religieuzen zynen Geeft gegeven ; ende ziet ! de peftilentiele

ziekte , de welke alles was verwoeftende , is volgens zyne Pro-

phétie aenftonds geftut geworden ; hy is begraven in de voor-

gemelde plaetfe volgens zyne begeirte in het jaer ioi2. den lO.

van April ; dien H. Man heeft ook aenftonds naer zyne dood door

verfcheyde Mirakelen zoodanig uytgefchenen , dat al het volk

hem van het begin voor eenen groeten Heyligen ende bezonde-

ren Patroon heeft aengenomen, door welkers voorfpraeke het ver-

fcheyde raael verloft en bewaerd is geworden ; de opinie van zyne

Heyligheyd is zoodanig onder de menfchen verbleven ende alom:

verkondigd, dat in 't jaer 1067., 55. jaeren naer zyne dood, zyo-
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graf is geopend geworden door Baïduinus Biflchop van Doornyk
en Noyon , bygeftaen door den Zaligen Libertus Biflchop van Ka-
meryk en Atrecht , in de tegenwoordigheyd van Baudouin den V.

,

Graeve van Vlaenderen, deszelfs zone B^ï^^owm denVl.^ benevens

hunne refpeólive vrouwen , Adela van Vrankryk ende Richilde , mids-

gaders den Koning van Vrankryk Philippiis den I. met groot ge-

volg van Edeldom , ende daerenboven noch de Prelaeten van S.

Bavo Seiger ende S, Pieters Everlin , onder een onuytfprekelyk

getal van volk,

In deze openinge heeft God Almagtig door een bezonder Mi-

rakel j gefchied voor d'oogen van die voorzeyde Princen , Biflchop-

pen 5 Prelaeten , Edeldom ende menigte van perfoonen , laeten uyt-

fchynen de heyligheyd van Macarius , waer t'federt hy tot den dag

van heden in groote venerati.e is gebleven , ende altyd aangeroe-

pen 5 als eenen bezonderen Patroon tegen de befmettelyke ziek-

ten , waer van zy ook in de voorvallende gelegendheden van tyd

tot tyd bezondere hulpe hebben genoten.

Den roem van zyne heyligheyd ende zynen wonderbaeren byöand
zyn zoodanig door geheel Vlaenderen verfpreyd geworden , dat ver-

fcheyde Steden en Dorpen alle moeyte hebben aengewend , om door

de mildheyd der Biflchoppen ende van het Kapittel van S. Baefs , eeni-

ge Reliquien van den zelven Heyligen te konnen bekomen , de welke

aen hun gejond zynde, aldaer bezonderlyk worden geëert; deze

plaetfen hebben ook zomtyds de krachtige voorfpraeke van den
H. Macarius ondervonden j ende wel naementlyk de ftad van Bergen

in Henegauw, wanneer in het jaer 1615.3 onder het Gebied der Ards-

hertogen Albertiis en IfaheUa^ de Pefte aldaer woedende op eene fchrik-

kelyke wyze , aenftonds is verdwenen op de aennaederinge van zyne
Reliquien, de welke van Gend waeren toegezonden , ende waer
over het Magiftraet van Bergen met vele dankbaerheyd vereert

heeft eene zilvere Kafle , waer in de zelve noch tegenwoordig zyn
beruftende , met eenen folemnelen A6^ , beveftigende de weldaeden

die het had ontfangen door de voorfpraeke van den zelven Heyligen.*'

* Ziet de Legende der Heylige, Schatteman , Sanierus , ende de Heylig-

icliryvers gedrukt tot Ant^yerpen , &c. pp het leven van den H. Maiar'mn,



ORDER VAN DE PROCESSIE
VAN DEVOTIE,

De welke zal gefchieden op de Sondagen van den 31. Mey en

14. Juny 1767.

1. Ue Schole der roode Meyskens.

2. De Schole der blouwe Meyskens.

3. De Schole der blouwe Jongens.

4. De Schole der Knechtjens, gezeyd Kulderkens.

5. De Gilde-Broeders van O. L. Vrouwe van den zilveren Berg,

6. De Gilde-Broeders van de verfche Vifchkoopers.

7. De Confrérie van de Zwaendraegers.

8. De Confrérie van de Vifchloflers.

Ç. De Gezworne van de Lynmaekers ende Gareelmaekers j met

hunne Notable.

10. De Gezworne van de Pynders, met hunne Notable.

11. De Gezworne van de Kooremeters, met hunne Notable.

12. Het Gilden van de Twynders , met hunne Notable.

13. Den Hoofdman van de Olieflagers ende Molenaers , met zyne

Gezworne ende Notable.

14. Den Hoofdman van de Smeden ende Wapenmaekers , met

zyne Gezworne ende Notable.

15. Het Gilden van den H. Zach^ns, met zynen Deken ende Notable*

16. Den Hoofdman van de Wynzeggers , Wynfchrooders , Wyn-

raeters ende Kuypers , met zyne Gezworne ende Notable.

17. Den Hoofdman van de Chirurgyns Barbiers, met zyne Ge-

zworne ende Notable.
# » »
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18. Den Hoofdman van de Blouwverwers ende Roodverwers, met

zyne Gezworne ende Notable.

19. Den Hoofdman van de Grouwwerkers ende Lammerwerkers ,

met zyne Gezworne ende Notable.

20. Den Hoofdman van de witte Leertouwers , zwarte Leertouwers,

ende Hand-fchoenmaekers , met zyne Gezworne ende Notable.

21. Den Hoofdman van de Huydevetters , Schoenmaekers ende

oude Schoenmaekers, met zyne Gezworne ende Notable.

22. Den Hoofdman van de Metfers , Ticheldekkers, Stroodekkers,

Plakkers ende Calfyders , met hunne Gezworne ende Notable^

23. Den Hoofdman van de Timmerlieden , Schipmaekers , Zaegers
,

Houtbrekers , Wagemaekers ende Schrynwerkers , met zyne

Gezworne ende Notable.

24. Den Hoofdman van de Goudfmeden , Tingieters ende Schilders

met zyne Gezworne ende Notable.

25. Den Hoofdman van de Hoedemaekers , Riemmaekers ende

Merceniers 5 met zyne Gezworne ende Notable.

26. Den Hoofdman van de Kruydeniers , Kaeskoopers ende Keirs-

gieters , met zyne Gezworne ende Notable.

27. Den Hoofdman van de Tapytfiers ende Lynwaetwevers , met

zyne Gezworne ende Notable.

28. Den Hoofdman van de Droogfcheirders , Kouiïemaekers , Kleer-

koopers endeKleermaekers, met hunne Gezworne en Notable.

29. Den Hoofdman van de Wollewevers , met zyne Gezworne

ende Notable.

30. Den Hoofdman van de Brouwers , met zyne Gezworne ende

Notable.

31. Den Hoofdman van de Bakkers , met zyne Gezworne ende

Notable.
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32. Den Hoofdman van de vrye Schiplieden , met zyne Gezworne

ende Notable.

33. Den Hoofdman van de Vifchkoopers , met zyne Gezworne

ende Notable.

34. Den Hoofdman van de Vleefchhouwers , met zyne Gezworne

ende Notable.

35. Het Gilden van de Berechtinge van de Parochiale Kerke van

Ackergem.

36. Het zelve van de Parochiale Kerke van den H. Salvator.

37. Het zelve van de Parochiale Kerke van O. L. Vrouwe.

38. Het gene van de Parochiale Kerke van S. Jacobus.

39. Het gene van de Parochiale Kerke van den H. Michael.

40. Het gene van de Parochiale Kerke van den H. Nicolaes,

41. Het gene van de Cathédrale Kerke van S.Baefs.

42. De Eerw. PP. Carmeliten Difcalfen.

43. De Eerw. PP. Capucinen.

44. De Eerw. PP. Recolleélen.

45. De Eerw. PP. Carmeliten O. L. V. Broeders.

46. De Eerw. PP. Auguftynen.

47. De Eerw. PP. Predikheeren.

48. Het Gilden van den H. Macarius van Gend , ende van andere

Plaetfen.

49. De Clergie van de Prochie van Ackergem.

50. De gene van de Prochie van S. Salvator.

51. De gene van de Prochie van O. L. Vrouwe.

52. De gene van de Prochie van den H. jacobus.

53. De gene van ds Prochie van den H. Mirha'él.

54. De gene van de Prochie van den H. Nicolaes.

55. Het Kapittel van de H. PharaiUlis.
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56. De zilvere Kaiïe, in de welke beruften de Reliquien van dei

H. Macarius.

57. De Clergie van de Cathédrale Kerke van S. Baefs.

58. De Religieuzen van de Abdye van S. Pieters m Choorkapper

van den eenen kant.

59. De Kanoniken van het Kapittel van den H. Bavo in Choor-

kappen van den anderen kant.

60. In het midden zeven Abten van de Provincie van Vlaenderen.

61. Voor het Venerabel de Wierooker» , &c.

62. Het Venerabel gedraegen door Zyne Hoogweirdigheyd den

BifTchop van Brugge.

63. Den Raed van Vlaenderen.

64. De Advocaeten van den zelven Raed.

65. De Procureurs.

66. Het Magiftraet van der Keure.

67. Het Magiftraet van Gedeele.

68. De Procureurs van der Keure.

69. Die van Gedeele.

70. De Teven Smalle Wetten dezer Stad.

71. De Confrérie van S.Joris.

72. De gene van S. MichaëL

73. De gene van S. Sebaftiaen.

74. De gene van S. Antoiie,



U)

OMBER VAM BEM OFTOCT
DER CAVALCADE^

De welke uytgevoert zal worden den i. , 9. en 15. Juny naer middag.

De zelve Zjal beftaen in vier Deelen , waer van het eerjle onder de

Befiieringe der KE. P.P. VAN DE SOCIETEYT JESU, ende

het vierde ende lefte onder die der E.E. P.P. AUGUSTYNEN.
-f3x>o<xK^f ^?o<-<&f ^^rS^ooo^g* *ï3>oo<gi4 4fï5»<xxai* ^>««<S* I^Sxxxx&f 4^3x>cxS4 ^f3xxx>^S*

O P E N I N G E
Tot de Cavalcade met dit Jaerfchrift ,

MaCarll LaUDes eXtoLLo.

Jk den lof met hly gejchal

Van Macaer verhejfen zM,
,

1. UE twee Majors dezer Stad,

2. Gevolgd door een Detachement van de Grenadiers van het Re-

giment Dragonders van den Graeve van St. Jgnon.

3. De Stads-Timbalier en Trompetters.
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I. GEDIERTE.

DEN P AU W«
,1. f^ Etrokken door twee peirden , verbeeldende den hoogmoed

Vj der afgodiften , gedempt door de Geloofs-verkondinge van

den H. Amandus^ met een Vers ende Jaerlchrift van den tyd

der gefchiedeniffe. ... 631.

~jpj^^,s-^;f CULtüsqUe aC fastUs ConCULCat aVernl.

Diiyvels dienfl en helfche pracht

Heeft Amand te niet gehragt.

Faftum idolonim Gand^ contrivit Ammdus 5

Et veras Fidei femina prima dedit.

Afgodijlens hoogen moed
Treed Amandus met den voet ^

Plant den eerflen binnen Gend
"t Waer Geloof hun onbekend.

I. PRAELWAGEN *4e

5' T3 Efpannen met vier peirden , verbeeldende de vernietinge

X5der afgoderyen met htmne toebehoorten van autaer, afgod,

priefters , offeranden &c. daer boven twee kinders met kruys,

boek , en anker ; tuflchen deze den H. Amandus ; boven alles

de zegenpraelende Religie, met dit Jaerfchrift van den tyd der

gefchiedenilTe . , . . 631.

, •. • eVersIs fanIsqUe DlIsqUcj

Vos Chrlsto genUIt.

* Dit Gedierte is gegeven door de liberaele jonfte der Neiringe van de Tin en Loodgieters.

Ziet plaete B N.o 2.

** Dezen Wagen if g.egeven door liberaele jonfte derKeiriDge van de Timmeilieden en Houtbrekers»

Ziet i'hets B, N.» 3.
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Hy fmyt de tempels neêr^

Breekt goden en autaereuy

Om u door Chrifti leer

Voor God op nieuws te haeren.

Den Wagen word beftiert door eenen Engel houdende dit Vers ;

Thefaurum Belgis Fidei plantavit Amandus;
Nonne igitur Belgis Temper amandus erit?

Den fchat van het Gf/oo/" Amandus heeft geplant p

Moet hy niet zyn altyd bemind in Nederlands

Afpice Ganda Patrem : genuit te Prsful Amandus :

Et grates Superis , gratesque repende Parenti.

Quanta fuit paffus Pr^eful , dum fubderet Urbem
Legibus ^ternis , fiélasque everteret aras ,

Inferretque Deum Gand^,* genus unde beatums
Et populus Chrifti , relfique eft cultor Olympi.

Infignem pietate Virum tot adlre labores

Impulit, ecce tu^, Gandavum , caufa falutis;

Hinc quoties Patris memorabis carminé laudes 5

Mente Deo gratâ, toties cantare memento;
TantïE molis erat Gandenfes gignere Chri/ïo !

DE RELIGIE
6.

I
^Raegende een Jaerfchrift voor de naervolgende Kaiïeiryen

JL^ende Landen van het Diftrid van Gend , alwaer den

• H. Livinus gepredikt heeft.

ILLUstrastï nos , LIVIne 3 DogMatls Chrlstl.

Livine , wy zjyn u z^eer grootelyks verplicht ,

Mids gy door Godes leer ons alle hebt verlicht,

A z
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KASSELRTEN EN LANDEN.

7. DEN AUDERBURGj CORTRYK,
AUDENAERDE, LAND VAN AELST,
LAND VAN WAES, DENDERMONDE, &c.

I L

DEN PHOENIX^
8. /^^ Etrokken door twee peirden , vertoonende den H. Livinus ,

Vjl herlevende in ons door den brandoffer van zyn bloed, met
het welk hy het Geloof, door Afnandus geplant, befproeyt heeft

ende doen herleven , gelyk uytdrukt het Jaerfchrift des tyds ge-

fchiedeniffe . . . . 659.

glgnltUr aLter

c CInere arDentls:

Hy komt iiyt d'afch

Gelyk hy Tvas,

Nafcitur ut Phœnix Phœnicis fnnere : fparfb

Sic ex Livini fanguine fparfa Fides.

Gelyk uyt Phœnix afch een jongen Phœnix groeyf ,

Zoo ^oeyde het Geloof met Lievens bloed befproeyd.

II. PRAELWAGEN^
Ç, TD Efpannen met vier peirden, vertoont den H. Livinus ApofteÏ

X3 van Vlaenderen , ende bezonderen Patroon dezer Stad, ver-

heven in glorie ; onder dezen zitten eenige Engelen , houdende in

* Dit Gedierte is gegeven door liberaele jonfte der Neiringen van de Houtilraeyers en Witwerkerj»

Ziet platte B. AV 4-

** Dezen Wagen is gegeven door liberaele jonfte der Neiiinge vaa de Schrynwerkers.

Ziet flaete C, N^o S»
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hunne handen zoo de teekenen van zyne biflchoppelyke Weirdig-

heyd als de inftrumenten zynderMartelie; op het leegfte eenen En-

gel met dit Jaerfchrift van den tyd der gefchiedenifTe . » . . 659.

FÏDes LIbato sanguine tInCta.

't Geloof hefproeyd door 't g offerd bloed

Het heydendom verdwynen doet.

Haud faiis eft Gandam Cœlo fuperaffe rebellem ,

Invexiffe iidera , populum docuifle timêre ,

Et redamare Deum; nifi qu2E plantavit AmanduSy
Irriget in Domino virtutibus alter Apollo.

Hoc opus hic labor eft: at, qu^ funt ardua Cœlo?
Ut dederat nafci, dat crefcere Civibus. Ecce

Per pelagi fluétus , Livinum Scotia mittit.

Ipfe cruore rigat 3 quidquid plantavit Aniandus^
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E E R S T E D E E L,
Beginnende met dit Jaerfchrift ;

sTC septingentls oanDae MaCarlUs annis

JUbILat

Zoo jubileert Macaer ,

Naer z,even honderd jaer,

DE F A E M E
ïo. /\ Lom bekend maekende den zeven honderdjaerïgen Jubilé 3

^zV met dit Jaerfchrift in het afhangende vercierfel van haer

Trompet ;

septeM tUbTs, qUîbUs sUa JUbTla eXtULerUnt
Veteres , prîeDICatUr pestlVItas.

Met tweemael dry en een Trompet 5

Gelyk men deed'' in d'onde Wet^
Dees z,even Engels blaez,en uyt

0ns Jubelfeejî met sioet geliiyd.

Il/ y Even Engels met Trompetten , ider verheffende met een

>t-^Jaerfchrift den lof van den H. Macarius , getrokken uyt

verfcheyde Schriftuer-plaetfen :

1. BUCCInate .... Insignl Die soLeMnItatls Vestra;. ex Pf. 80.

Blaejî de Trompet op den verheven dag uwer Feefi.

2. LaUDate CYMbaLIs JUbILatlonIs. ex Pf. 150.

hoft hem door geluyd van toejuychinge,

3. EXULtate Deo , psaLLIte MaCarlo. ex Pf. 97.
Verheugt u in God , en loft Macarius.

4. JUbILate el In ConspeCtU Regis DoMInl. ex Pf 97.

Viert z,yn Jubelfeejî in het aenzJen van den Heer uwen Koning,

5. LaUDate noMen eJUs In Choro aC tUba. ex Pf. 149.

Verheft zjynen naem met z,ang en gefchah
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6. Canlte Deo , qUIa MIrablIJa feCIt In terra Vestra. ex Pf. 97,
Zingt voor God , om dat hy wonderheden gedaen heeft in uw land,

y. LaUDabILe noMen e]Us per s^eCULa. ex Pf. 112.

Lofweirdig is z^ynen Naem door alle eeuwen.

III. PRAELWAGEN^,
12.13 Efpannen met vier peirden , waer op zit de Maegd van Gendj
JD befchermd door den Leeuw ; zy houd den Standaerd , en

de Wapen der zelve Stad ; nevens haer de volgende Jaerfchriften :

sanCto MaCarIo senatUs & popULUs canDensIs,

Tot meerder eere van Macaer

Het Magi/ïraet , en "t Volk te gaer.

GanDenjes CIVes taM sanCto prcesULe tUtL

Gelukkig dez,e Stad

Met dez.en weirden Schaf,

Nevens de Maegd Van Gend is eenen Leeuw , wezende haer ge-

woonelyk teeken van getrouwigheyd , ende door den welken

zy ook befchermt word : aen deze worden toegeëygent de vol-

gende Verfen ende Jaerfchriften :

aUXILTo est Vlrgo canDensIs tUta LeonTs;

ESt qUoqUe MaCarlUs tUtor & UsqUe fUit.

Gv ^yt 5 o gendfche Maegd ! befchermd door dez,en Leeuw >

Ook z,yt gy door Macaer bejchermd van eeuw tot eeuw,

Flandrorum ex votis , ex votis Ganda fuorum

Jubila Macarii celebrare , ut plura requirunt

SïECula , vult Sc amat ; pretiofos erigit arcus ,

Atque triumphales currus , quos ordine longoj

Veftibus induti variis , habiiuque fuperbo ,

* Dezen Wagen is gejond door M'her Baron Coppens d'Eeckenbrugge &c.
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Moti in Macarium Cives pietate fequuntur.

Nobilitas , Clerus, Populus Istantur, & una

Tot Speclatores varia ex Regione quot adfunt,

His etiara comités quatuor de partibus orbis

Se jungunt gentes , curruque adveéta fuperbo

Quzeque fuo incedit : raros quos fingula fruólus

Harum producit tellus, pretiofaque cun6la

Macario hasc in dona ferunt, ejusque triumphum

Exornant, fan6^umque virum venerantur amantque.

O quot non pueris , & adhuc xtate tenellis

Et mater genitorque fuis miracula panduntï

Hosque attollentes humeris , ut fingula cernant ,

Plura manu , digitisque illis ipe6tacula monftrant :

Sic amor, & pietas teneris imprefTa medullis

Sanflum in Macarium ventura in faicula vivent.

Difcite vos Gentes , exemplo difcite Gandse ,

In Sanélis laudare fuis Dominumque Deumque.

13. De twee Standaerden van het Gymnafiura der Societeytjefu.

14. Den Bewaer-Engel van het zelve , met dit Jaerfchrift,

MaÇarlo JUbILant soCIetatls stUDIosI.

De Jonkheyd der Societeyt

Macari feefl verheft met vlyt.

15. DE I DE
GODVRUCHTIGHEYD. f GELEERDHEYD.
haC ItUr aD CœLUM Vla. \ Dat CIVIbUs CoLUMen.
Dez.e toont de rechte baen , v En dez^e is den onder/ïaiid

Om nae fHemelryk te gaen. | Van Steden , Volk en heel het Land.

I6. Den Standaerd-draeger van Boudewyn den IV. , onder welkers

regeringe de Pefte tot Send door de voorfpraeke van den

H. Macarius is geflut , ende met zyne dood geëyndigd.

17. Twintig
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ly. Twîntîg Edellieden van het gevolg van aien Graeve , van de

welke de twee laefte draegen dit volgende Jaerfchrift en Vers,

uytdrukkende den tyd der gefchiedenifTe .... 1012.

I ACrTor ILLo
Non stetlt In beLLIs baLDUlno beLLIger aLter.

Daer was geen kloeker Held

Als Boudewyn in 't veld.

2. Hoc Comité atra lues , urbes dum vaftat & agros 5

Flandria Macarii funere falva fuit.

De Pcjï was in htt Land ^ als Boud'wyn Graeve was^

En door z.yn dood Macaer , heel Vlaenderen genas

^

i8. BOUDEWYN den TV. by- ^ OG NIE ofte OG IN A van

genaemd fcboonen baerd , JJ Luxembourg , zyne Vrouwe»

VI.Graeve van Vlaenderen. ^

III.

D E N P E L I C A E N^
Etrokken door twee peirdcn , verbeeld den H. MacariuSy

ie zyn leven aen God opdraegt tot behoudenifle van

de Stad, met een Vers ende Jaerfchrift van dien tyd . . 1012^

''
Gd.'

Ut VlVant , refoVet peLICanUs sangUIne pULLos ;

hlC perlt, Ut VIVat Libéra canDaLUe,

Om z,yn jongskens te hewaeren ,

Stort dm Pelicaen zyn bloed ;

* Dit Gedierte is gegeven door de liberaele jonfte der generaliteyt van de Zoutrafincerders enda

Zeepzieders , ende de Confrérie van den H, Gregorius > onderhouden by de vrye gcholmeeftexs.

Ziet ^heu C N.o 6.

B
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Dat ons God in Pejï z,oud* Jpaeren »

Sterft Macaer fnet bly gemoed.

fanguine nutrit:

Eft apud ^Egyptos volucris rarilïïma; littas

Incolit h^c Nili : Pelicanus nomine ; niduin

Concava faxa tenent : natos ne perdat , amore

Peé^ora confodiens, m2itQïno Janguine nutrit.

Alter adeft Cœli Pelicanus & alter amore

Ac pietate parens , confervans fanguine facro

Qiio3 genuit Superis , & quos revocavit ab umbra

Mortis : nee fatis eft , proprio fi fanguine pafcat :

Majc»' enim pietas , major pruden^ia Divo ,

Major & in natos chari ftat cura Parentis ,

Dum Chrijïo genitos pafcit quoque fanguine Chrifii,

IV. PRAELWAGEN*
20. OEfpannen met vier peirden, vertoont de plaege der Pefte;

XJ van vooren zit de Maegd der Stad , beweenende den ellen-

digen ftaet der Inwoonders , die haer omringden , &c.

Boven knielt den H. Macarhis , zig zelven aen God op-

draegende tot behoudenifle van het volk, ftuttende den woe-

denden Engel ; den Heyligen Ichynt uyt te fpreken dit Jaer-

• fchrift op den tyd zynder dood, lo. April 1012.

,, . , . CaDo eCCe LUbenter

si popULo parCIs.

Spaert het volk , o Heer van AI !

Ziet ! ik geirne flerven z,al.

* Dezen Wagen is gegeven door de liberaele jonfle der Gildens van de Berechtinge , ondet-

konden in d'Exempte Cathédrale Kerke van S. Bavo , ende Parochiale Kcrie van S- Jacob.

Ziet plaelt C ÏJ.° 7.
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Fiinere vicinos ciim Gandae impleverat agros,

Pervenit ad miferos damco graviore colonos

Peftis , & in magnce dominatiir mœnibus Urbis ;

Nee moderator adeft, inque ipfos feva medentes

Eriimpit clades, Obfunt authoribus artes :

Quo propior quisque eft , fervitque fidelior aegro,

In partem letbi citiùs venir : atque falutis

Spes abiit , finemque vident in funere morbi.

Qiii lacryment défunt: indefletzEque vagantur

Natorum , matrumque anim^, juvenumque, fenunique.

Nee locus in tumulos , nee fufficit arbor in ignes.

Qu^ Regio in terris noftri non plena doloris ,

Cum cernit quï gentem , & lamentabile Regnum
Eruerit peftis ! fed cur renovare dolorem ?

F-Cce fuo Medicus, qui tollit funere peftem,

Gallenos fuperans, Gandavo fufficit unus.

21. Den Standaerd-draeger van Philippus I. Koning van Vrankryk,
den welken tegenwoordig is geweefl in de verheffinge der Re-
liquien van den H. Macarius^ benevens de twee volgende Prin-

cen op den 9. Mey van het jaer 1067.

22. Twintig Edellieden van den Koning , waer van de twee laefte

draegen de volgende kenteekenen :

1. patroni nostri reLIqUIae , aDstantlbUs hTs prlnCIpIbUs,
pUbLICo CULtUI popULo eXposIt^ fUerUnt.

(fÖverhlyffels van Macaer

Men vertoont in 't openbaer ;

Dry Princen van dien tyd

Zagen't met eerbiedigheyd,

2. ADstat phTLIppUs FranCI^e JUnTor , sUb TnsULensIs
qUIntI feLICe tUteLa eX Votls ConstltUtUs.

B Î

^
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" Den jongen franfchen Koning

Alsdan hier had z,yn wooning ,

Zyn Voogd want Boudewyn
I<Ja's Vaders ey/ch moejï zyn.

11^, Philippus Koning van Vrankryk, ten tyde zynder mïnderjae-

righeyd onder de Voogdye van Boudewyn dm V.^ op het ver-

zoek van den Koning Henricus.

'^4. Twee Edellieden van Boudewyn met deze Tydfchriften :

1. AÖstat BaLDUlnUs pIUsj

2. ADest aDeLa pII UXor,

Bondewyn aen God getrouw ,

Stond daer by met z>yne Vrouw.

'*25. BOUDEWYN den V. by- $ ADELA ofte Alix van Vrankryk

genacmd van Ryffel ofte | zyne Vrouwe,

den godvruchtigen , VII.
|

Graeve van Vlaenderen. ,|

'Q.6. Twee Edellieden van Boudewyn den VI. , met deze Jaertydige

opfchriften :

1. AtqUe MontanUs fILIUs,

2. Veré oMnes Una Veneratlone pLenT.

Den Bergschen Boudewyn /ïond ook daer hy met vreugd ^

Aen d\indere gelyk in eerbied ende deugd.

-IJ. BOUDEWYN den VI. by- | RICHILDE van Benegaim

genaemd van Bergen , Vlll. | zyne Vrouwe,

óraeve van Vlaenderen. %
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I V.

DEN EENHOORN^
28. /"^Etrokken door twee peirden, verbeeld de krachtige hulpe

vjvan den H. Macarhis in de befmettelyke ende andere

ziekten , met dit Jaerfchrift uytdrukkende den tyd der Verhef-

finge .... 1067.

NoVo beLgTI thaUMatUrgo.

Wy hebben in ons Nederland

Ken nieuw Mirakel-doendtrs hand.

Hoc iino variis cornu fanabere morbis :

Hic unus cunflis prompta medela malis.

ïn Zjiekten veelderley men doet den hoorn haelen ,

d'Aenroepng van Macaer geneeji van alle quaelen,

Fert b^c medicamina miindo.

Bellua qiiid raonftrat , cornu cuî nomen ab uno ?

Mentis candorem Prxfulis illa notât.

Purior hâc ullis non currit bellua fylvis.

Purior haud illo Divus in axe nitet.

Praetereà mifero fert lue medicamina mundo :

Et miferis Praelul fepe medela fuit.

Utque fera Hîec abigit cornu quodcumque venenum ,

Funere lic Gandaî fuftulit ille luem.

* Dit Gedierte is gegeven door dè liberaele jonfle der Nôixingea van de fyne Schilders, Beeld»
houwers ende Glazemaekers.

Ziit £kete C N.<^ S.

^
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V. PRAELWAGEN^,

29. "O Efpannen met vier peirden, vertoont eenen Tempel ende de

J3 Verheffinge der Reliquien uyt het Grafvan den H. Macarius,

Neder op den Wagen de Leye en de Schelde in een vloeyen-

de , vertoonen de plaetfe dezer Verheffinge ; boven vier En-

gelen met de bifTchoppelyke Teekens ; de Tombe van den

zelven Heyligen , die geopent word door Ealduinus Biffchop van

Doornyk en Noyon , bygeftaen door den zaligen Lietbertus Bif-

fchop van Kameryk enAtrecht; nevens deze Biffchoppen aen-

fchouwen ook deze openinge de Abten vun S. Bavo Seiger^yen-

de S. Pieters Everlin ; achter hun de Afïiftenten. Boven den

Tempel ziet men twee Cirkels met een goud Kruys , verbeel-

dende het Mirakel in defe openinge gefchied , in het bywezen

van die voornoemde Princen , Biffchoppen , Prelaeten , Edel-

dom 5 en eene groote menigte van volk. Op de Tombe van

den Heyligen leeft men dit Jaerfchrift van den tyd der gefchie-

deniffe .... 1067.

ossa LeVantUr hUMo
patroni nostri.

Uyt aaerde word Macaer verheven ,

Cp dat men hem meer eer z,oud' geven.

Tempus erat, quo facra Deu: revocaret ad auras

Pignora, quse toties profunt mortalibus ^gris.

EfFodiuntur hurao, facrasque feruntur ad aras.

Nee mora , divinis iraplentur odoribus cedes.

Obftupuêre omnes , intentique ora tenebant

ReXa Comes, & Natus Comitis , Procerumque caterva.

Inde thoro Pra^ful cun(51:is dum monftrat ab alto

* Dezen Wagen is gegeven door de liberaele jonfte der Neirüige van de Merceuier».

^
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Rellîquîas Divi, numerans ex ordine partes,

Vocibus horrendis tonat innumerabile vulgus ,

Et ftrepitu portas tentât perfringere Templi.

Panditur hinc fubitó domus omnipotentis : Et ecce

Bina locum, facrasque ^des (mirabile diétuï)

Cingunt ferta. Dei portentum denique complet

Crux fuperimpendens 5 Cœli rutilantior aftris.

HET GELOOF
30. T'^Raegende eenjaerfchrift voor de naervolgende Steden, al-

I v waer den H. Macarius verfcheyde Mirakelen heeft gedaen :

üx CIVItates MaCarll pra^sIDIo gLorlantUr.

.Die Steden aUegaer

Hun roemen dat Macaer ,

T>oor zjyne hulp en kracht

Htm voordeel heeft gehragt.

31. MECHELEN, MAUBEUGE ,

CAMERYK , DOORNYK ,

BERGEN HENEGAUW , GEND , &c.

32. Den Standaerd-draeger van Alhertus en IfabeUa Souvereynen van
't Nederland, wanneer in het jaer 1615. binnen Bergen Hene-
gauwop de aennaederinge derReliquien van den H. Macarius ^

de welke aen hun van wegens het Capittel van S. Baefs waeren
toegezonden , de Peftebyopenbaer Mirakel opgehouden heeft.

33. Twintig Groote van Spagnien van het gevolg der Ards-hertogen.

34. Twee Edellieden , draegende ider een Jaerfchrift van dien tyd:

Voor den Ards^Hertog. Voor de Ards-Hertoginne.

VeLUt pater pLanDros sCJos J VeLUt Mater pLanDros
DefenDebat. '^

foVebat.
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V^n onheyl Graef Albert , als Vader ons hewaerie i

Geen liefde Ifabel als Moeder voor ons fpaerde,

35. ALBERTUS. ISABELLA.

36. Twee voordere Edellieden draegende de volgende Verfen ;

1. Dile(5\i hi Comités dum dant fsecla aurea Belgis;

Dira lues Montes deftruit Hannoniae.

2. Macarü exuvias pofcit cum Plebe Senatus;

Impetrat , & prselens adfuit auxilium.

Als de guide eeuw ons gaven

Graef Albert en z>yne Vrouw ,

hag Jchier door de Pefl hegraven

De flad Bergen Henegauw ;

't Magiflraet hy ons komt vraegen

De Reliquen van Macaer,
Die daer nauwlyks zjyn gedraegen

Of de Pejï verdwynt aldaer^

V.

DEN LEEUW ^

3^. /'^Etrokken door twee peirden, verbeeldende de krachtige

vJThulpe van den H. Macarius aen zyne Dienaers met dit

Jaerfchrift ;

,. nULLUs 3 CUstoDe Leone , tIMeblt.

Door deZjen Leeuw bewaerd

Moet niemand z/yn vervaerd.

Exitium PatriïE peftis ü dira minatur,

Macarius Cuftos , ceu Leo , Temper erit.

Wanneer de felle peji komt dreygen met de dood ,

Macaer als eenen Leeuw befchermt ons in den nood.

* Dit Gedierte is gegeven door de liberaele jonfte der Neiringevan de Goud en Zilverfmeden.

Ziet pkite D N.o 10.

Superat
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Superat pietate Leonem.

Corpora magnanimo fatis eft proftraffe leoni :

Pugna fuum finem , cura jacet hoftis , habet.

Par animo Divus fuperat pietate Leonem :

Vulnerat, & fanat; quod Leo nefcitj agit.

Hoc pietatis opus prseftat , dum folis ab ortu

Tendit ad occafum , quô fua fata vocant.

Indifcretus anaor rogat, & violentia Divum
Urget 5 ut Armeni^E te6^a reli6^a petat.

Invocat hîc Superos , & Cœlo vindice , turba

Criminis in pœnam, lumine capta ruit.

Quo \xfn Prsful , reftaurat lumina Cœlo ,

Et timuit populus , qui nocuêre 5 Deum.

VI. PRAELWAGEN^
38. ÎOEfpannen met zes peirden , verbeeldende den H. Macarius

XD in glorie.

Op het leegfte den Peys ende de Rechtveirdigheyd , die el-

kanderen omhelzen ; wat hooger de Stad van Gend ruftende

op den Leeuw met haere oogen geflagen op de Stad Bera;en,

aen de welke zy eene behulpzaeme hand toebrengt ; deze
laefte Stad doet haer de gifte van eene koftbaere zilvereKafle,

waer in tegenwoordig de Reliquien van den H. Macarius zyn
beruftende ; daer boven de Infante Ifabelia Clara Eugenia , de
welke is ingefchreven in het Broederfchap van den zelven Hey-
ligen binnen Gend , doende aen hem eenige Offerande : op den
top van den Wagen den H. Macarius in de glorie; boven den
Heyligen leeft men dit Jaerfchrift ;

* Dezen Wagea is gegeven door de liberaele jonfte van het Kapittel van de Cathédrale van
S. Bavo , en het Gikicn vao deu H. Macarius onderhouden in de zelve Catheilraele,

Ziet faete D A.» Ii.

c
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perpetUUs In CœLo oanDensTUM proteCtor,

Dezvyï Macaer hier boven leeft ^

Zyn hulp aen Gend op d^aerde geeft.

Onder den zelven dit volgende ;

InVoCa Me In Die pestls aC trIbULatlonIs. ex Pf 49. f. 15.

Wanneer gy z.yt in druk,

Door ziekte oft gevaer ,

'k Zal wez,en uw geluk ,

Met trouw aenroept my maer.

Op de peirden van den zelven Wagen zitten zes Engelen

met de volgende Byfchriften :

1. Quam faufto , Macari , venifti fidere Gandam ,

Cuï tua mors vita eft, & tua vita falus.

Wat Sterr heeft u gejliert , wanneer Gend was in druk ;

Uw dood haer leven is , uw leven haer geluk.

2. Pro Patria vitam pofuit peregrinus ; at ille

Non peregrinus erat, fed genuinus amor.

Voor heel ons Vaderland Jïierf eenen vremdeling.

Door liefd'' geen vremdeling, maer een inhoreling.

3. Macarius dum pefle flagrat, dum flagrat amore

In populum 5 geminis ignibus uftus obit.

De pefl en liefd een dobbel vier ,

Macaer verteirt en rukt van hier,

4. Macarius Gandam fervat , fervatur ab illa

Non peritura umquam gloria Macarii.

(
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Macaer heeft Gend hewaert , z,oo lang als Gend zal Jlaen ,

Zal z.yn gedachtenis by haer ook noyt vergaen.

5. Exul pro indigenis moritur , pro civibus hofpes |

Crefcere in humanis an magè poffit amor?

Verr^ uyt z>yn land en vremd , voor ons gaf hy z/yn leven

Wat teeken kan oyt menfch van groofre liefde geven ^

6. Tu Macari ^ tu morte tuâ tot millia fervas;

QujE dabitur capiti digna corona luo?

Die z,oo veel duyz^end deed" door uwe dood herleven ,

Macaer wat loon sial God ^ wat dank het volk u geven?

Dum te Ganda olim , peftisque luesque premebant ,

Et Populus Civesque tui per ftrata viarum

Exanimi hïc, illic, infeéti pefte jacebant,

Necquis erat miferis poterat qui ferre medelam.

Defperatarum tantarum in turbine rerum,

Macarius vir fanflus adeft, Gandzeque mifertus,

Protinùs auxilium coelefte implorât , opemque ,

Et proftratus humi, Divos oratque, rogatque ,

Pro Populi Gand^que Urbis fe pofTe falute

Pefte mori ; moritur pefte. Hsec vix vi6lima cxCa. eft ,

Peftis abit, ceftatque lues, redivivaque Ganda eft.

At non ingratis iftud, Vir fanéte , tulifti

Civibus auxilium : Populo ducente Triumphum ,

Has tibi Ganda hodié tanto pro munere grates

Reddit, & hafce tibi ventura in fscula reddet.

\



(20)
DE HERKENTENISSE

3p. I ^Raegende een Jaerfchrift voor de zes volgende Maegden,
M ^verbeeldende eenige Plaetfen en Steden van Vlaenderen ,

alwaer de Reliquien van den H. Macarius bezonderlyk geëert

worden en mede gedeyld zyn door de BifTchoppen en het Ka-

pittel van den H. Bavo.

iieLIqUlarUM tanti patroni nos canDa participes feCIt.

Van die Reliquien , door haer mildaedigheyd

Heeft Gend ons megedeylt van over langen tyd.

De zelve zyn elk met zyn kenteeken :

40. LAERNE, EENAEME,
BOULAERE, THIELT,
AUDENAERDE, RYSSEL, &c.

Deze verdeylinge word geëyndigt door de hooge achtbaere

ende doorluchtigfte Princen , onder de welke de voorgaande

Jubiléen van honderd tot honderd jaeren zyn voorgevallen.

41. Voor uyt den grooten Standaerd-draeger der Graeven van

Vlaenderen met dit Jaerfchrift :

hI sanCtl MaCarll JUbILa VIDêre.

Graeven die in 't leven waeren ,

Air met menig deugd verderd y

Als naer ider honderd 'jaeren

Wierd het Jubelfeejï geviert.

42. Twee Edellieden van Theodoricus , waer van

1. Draegt het Jaerfchrift van dien tyd 1167.

2. Het Wapen van den Graeve.

NoblLIs ALsatlUs pro Chrlsto beLLa gerenDo 3

aC saCro aLLato sangUIne noblLIor.

/

i
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Men z,ag geen vromer "Held oyt nae den oorlog gaen ,

Oft midden in het vier , als dez^en Dierik Jlaen ,

Die met veel eer en vreugd ons uyt ]eruZjalein

Een deel van 'theylig Bloed tot Brugge bragt met hem,

43. THEODORICUS van Alfatien, XV. Graeve van Vlaenderen.

44. Twee Edellieden van Margarita van Conftantinopelen.

1. Draegt het Jaerfchrifc van dien tyd 1267.
2. Het Wapen.

Margarita hxC est ConstantTnopoLTtana ,

Et FaUstls annis & pletate graVIs.

Marg'rita onz/ Graevinn , vol deugden en vol jaeren ,

Wiji door haer goed be/ïier den Vrede te bewaeren ;

En als het Land noch was in volle Jlaverny ,

Zoo maekte zjy het volk ten deele daer van vry.

45. MARGARITA II. van Conftantinopelen, XX. Graevinne van
Vlaenderen.

46. Twee Edellieden van Lodemyk.

1. Draegt het Jaerfchrift van dien tyd 1367.
2. Het Wapen.

hIC rarls oplbUs traXIt LUDoVlCUs onUstas
In portUs naVes UnDIqUe, beLga, tUos.

Al wat niin koopmanfchap verzend uyt vremde landen ,

"tVernufi van Lodewyk deed"* komen op onz,' firanden,

47. LODEWYK II. bygenaemd van Maele ^ XXV. Graeve van
Vlaenderen.

48. Twee Ridders van het Guide Vlies.

1. Draegt het Jaerfchrift van dien tyd 1467.
2. Het Wapen.

\
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InCLYtUs aUratI phlLIppUs VeLLerTs aUCtor ,

qUI VIVens habUIt noMen UblqUe boni.

Philippus , die met recht den Goeden word genaemt ,

Is door het guide Vlies de weireld door hefaemd.

49. PHILIPPUS DRN GOEDEN, XXVIII. Graeve van Vlaen-

deren , Inftelder van het Guide Vlies.

50. Twee Groote van Spagnien.

1. Draegt het volgende Jaerfchrift van dien tyd 1567.
2. Het Wapen.

hIC ReX phILIppUs fortlssIMUs eXtltlt ULtor
JUstltlïE 5 aC aCer beLLIger UsqUe f Uit.

Den fpaenfchen Koning Ph'lip , handhaever van het recht 5

Door Vrede z,oo vermaerd als menig vrom gevecht.

51. PHILIPPUS IL Koning van Spagnien, XXXIV. Graeve van

Vlaenderen.

52. Twee Groote van Spagnien.

1. Draegt dit Jaerfchrift van dien tyd 1667.

2. Het Wapen.

ReX CaroLUs , sUb qUo feLIX nlspanla teLLUs
seXta CeLebraVIt JUbILa MaCarlo.

Den Koning van 't fpaenfch Ryk is Carolus geweejï ,

Wanneer men heeft geviert het zeefde Juhel-feefi.

53. KAREL II. Koning van Spagnien , XXXVII. Graeve van

Vlaenderen.

54. Twee Edellieden , de welke draegen de volgende Jaerverfen

voor Zyne Koninglyke Hoogheyd den Hertog van Lorreynen.

T. DUX CaroLUs LotharUs 5 prInCeps non CharlorULLUs,
DeLICIx popULï, tUtor UblqUe sUI.

Prins Karel , wyd vermaerd door zjyne wond''re deugd ,

Is van het Nederland de liefde en de vreugd.

/
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2. LangUebat prInCeps , asgrl CUM prTnCIpe beLg^ ,

VIX Ubl ConVaLUJt, ConVaLUêre qUoqlie.

Wanneer den Prins was z,iek , het Nederland heel beefde ,

Maer als hy was herfteld, het z^elve ook herleefde.

55. Zyne Koninglyke Hoogheyd den Hertog K\REL VAN LORREY-
NEN , &c. Gouverneur Generael der Ooftenrykfche Neder-

landen , voor Haere Majefteyt de Keyz^erinne Weduwe ende Apojïo-

lyke Koninginne , XL. Graevinne van Vlaenderen , &c. den

welken door zyne godvruchtigheyd ende tegenwoordigheyd

vereert dezen folemnelen Jubilé.

CaroLUs LotharUs pro Magna Theresla pLanDrT^ gUbernator.

56. Noch twee Edellieden , de welke infgelyks draegen deze voor-

dere Verfen en Jaerfchriften :

3. pr^CLarUs prInCeps aDfert noVa gaUDIa canDie,

aD sanCtl Jpse Venlt jUblLa MaCarlï.

Gelukkig Gendl den Prins brengt nieuwe vreugden mé ^

Wanneer hy in perfoon vereert het Jubilé.

4. Ut VI Vat feLIX pYLIIs DUX InCLYtUs annis,

CœLlCoLIs 5 beLgîE , Vota preCesqUe Date.

Wilt Nederland van God^ wilt van den Hemel vraegen ,

Dat uwen lieven Prins bereykt de Neflors dagen.

57. MADAME ROIALE VAN LORREYNEN , &c. AbdifTe van

Remiremont, &c. de welke infgelyks vereert door haere tegen-

woordigheyd dezen Jubilé.

58. De zelve is verzeld door twee Edellieden, draegende de vol-

gende Verfen ;

I. Digna foror Caroli fimili dum flagrat amore
In Sanó^um , pr^efens Jubila l^ta colit.

De weirdige Princes uyt 't zelve bloed gefproten ,

Met Karel cnz>en Prins van vreugden overgoten ,

\
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Vereert dit Juhelfeejî van ons Patroon Macaer ,

Haer tegenwoordigheyd verhlyd ons alîegaer.

2. iËgroto nuper Caroîo , dubitare licebat »

Num foror hsEC Caroli , num foret ipfa parens-.

Wanneer onlangs den Prins in Zjwaere zJekte lag^

Men twyffelde met recht , als men geduerig z,ag

Haer' teer gedienjïigheyd , haer' z^orge , haere pyn ,

Of z,y de Zuflef meer , oft Moeder mogte z,yn.

3. Hanc vinclum Carolo fraterni fanguinis unit j

Fortior aft unos fanguine fecit amor.

Het bloed veel op haer ivint,

Maer liefde vafier bind.

59. Een Detachement HuiTaeren van de gewoonelykeLyfwacht vaa

Zyne Koninglyke Hoogheyd den HERTOG VAN LORREYNEN.

V r.

DEN AREND^
60. /"^Etrokken door twee peirden , verbeeld de overtreffende

Vjjgodvruchtigheyd van het Huys van Ooftenryk, met dit

Jaerfchrift:

oMnes hseC Una VoLanDo
VlnCIt.

Als hy door vliegen z,ig verheft^

Air d'and're Vogels overtreft.

Ut reliquas fnperat volucres avis ifta vo!atii^>

Sic fiiperat reliquas hasc pietate Domus.

G'lyk deZjen door de vlugt de Vogels aW verwint ,

Zoo in godvruchtigheyd dit Huys geen weergae vind.

* Dit Gedierte is gegeven door de liberaele jonfte der Neiringe van de bxuyne Meûage-Brouwers.

Ziet flaete D N.°. 12.

Afcaniits
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Afcanius flamraâ , flammâ quoque Serviiis omen
Accepit regni : magni fed quid Jovis aies

Dénotât ante tuos , Mater pulcherrima , Currus ?

Imperium fine fine tuum , fine limite terras

Portendit , Regina , tuas. Oracula Vatis

Compleat illa Deus , votum & Regina , tuorum.

Tu fuper iEthiopes , Aiper & Garamantas , & Indos

Protendas fceptrum , tibi ferviat ultima Thule ,

Serviat & Natis ferisque Nepotibus Orbis.

6i. Twee Edellieden van het gevolg van Albert van Saxen.

C^sareas AUgUst^ DoMÜI non Charlor aLter.

Geen Prins z,oo minnelyk

Aen 't Euys van Oojlenryk.

61. ALBERT van Saxen Hertog van Tefithen.

63. Twee Princen van het gevolg van den Ardshertog MAXI-
MILIAEN.

Chara parenti

progenles VIVat, spes hseC fIDIssIMa BeLgls.

Dat leve het liejjïe kind van Threfe zjyne Moeder ^

De hop" van 't Nederland , des Keyz^rs jongfïen Broeder.

64. Den Ardshertog MAXIMILIAEN.

65. Twee Princen van het gevolg van den Ardshertog FERDI-
NAND.

CeLebres , Insignis & ILLe
TernanDos proaVos pletate jeqUablt & arMIs.

Den Ferdinandus naem laet , Ferdinande , hlyken ,

ïn deugd en grooten moed aen d'Oiiders wilt niet wyken»

D
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66. Den Ardshertog FERDINAND.

67. Twee Princen van het gevolg van den Ardshertog PETRUS
LEOPOLDUS.

hIC sTt In HetrUrl^ LeopoLDUs aMabILIs oris.

Gy zjyt 5 o Leopold ƒ gy zjyt door heel Tofcanen

Bemind , en word ge'èert van uwe Onderdaenen.

68. Den Ardshertog PETRUS LEOPOLDUS Groot -Hertog
van Tofcanen , &c.

6g, De Lyfwacht van het Doorluchtig Huys van Ooftenryk. ^

De zelve word gevolgt door zes voornaeme Provinciën en

Ryken onder de gehoorzaemheyd van onze genadige Souve-

reyne , draegende ider een Kenteeken ofte Lof-fchrift , met

aenwys tot den volgenden Praelwagen van Ooftenryk ; de zel-

ve zyn ;

70. BRABAND. VLAENDEREN.

T. Ab aUstrlaCa DoMo , Innat^e pletatls gLorla ILLUstrI ,

2. Bcatl MaCarll patroni nostri JUblLa DeCorantUr.

Hef Huys van Oo/ïenryk , door deugden wyd bekend ^

Vereert Macari feefl , Patroon in Peji , tot Gend,

iMlLAENEN. HONGARIEN.

3. bIs oCto IMperatorlbUs progenlta , pletate sUperls DILeCta.

Uyt z,eflhien Keyz^rs /iam is Threfa voordsgebragt ;

Noyt is'er Huys geweejl van ZjOo een groot gejiacht.

* Deze Rybende is bekoftigd door het Gilden van den H. Ridder S. Joris , onderhouden by
de vrye Cavalotters,

/
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4. IMperatorls DlgnlssIMa progenles 3 Ipsa genltrlXj

Insignis IMperatrIX.

Threfia, Keyz^ers kind, den Keyz,er heeft gehaert^

En heel de weireld door is Keyzerinn vermaerd.

BOHEMEN. OOSTENRYK.

5. eCqUIs ostenDat hUIC «qUaLeM ?

Wie Zjd op heel het aerderyk

My toonen een aen haer gelyk ?

6. perpetUo fLoresCat pTa DoMUs AUstrIaCa.

Lang hloeye het Oojlenrykfch Geflacht ,

hang groeye haer deugd en haere magt.

<§-^

Magna De Czesare CaroLo seXto gUbernat Regina Theresla. ^'£;^^''^'

Qux venit à longè ? . . . quze Curru hoc ve6la fuperbo ? .

.

An Venus, an Pallas? non eft : licét illa videtur

Pallas , & ore Venus ; veftra Auguftifïima j Cives ,

Regina, & Comes eft, nulli pietate fecunda:

Principibusque fuo augufto de Sanguine natis

Concomitata Parens, fenfiminceditque, venitque

Jubileum celebrare Diem, Feftumque Macart, ']

Et , pia Ganda , tuis fua vota adjungere votis.

Quàm jiijîa & démens ! * quàm Majeftate décora !

Quàm graciles oculos , quàm plenum numine pe6lus

Pr^ fe fert ! tanto hinc omnes rapiuntur amore

In Dominam Cives, fatiari ut corda tuendo

Illorum nequeant : tanta hac in Principe virtus !

* Lemma Auftriac.

D 2

\



( 18 ;

VIL PRAELWAGEN^.
yi. "rjEfpannen met zes getigerde peirden, verbeeldende de he-

J3dendagfche PrincefTen ende Keyzerinnen van het Doorluch-

tig Hiiys van Ooftenryk ; op den top eenen dobbelen Arend ,

aen den welken toegepaft zyn de volgende Verfen:

Haud aquil^ imbelles umquam genuêre columbas ;

Nee Proavis Natos Auftria dégénères.

Noyt is een teere Duyf van Arends voordsgehragt ,

Noyt Prins van Ooflenryk ontaerd is van 'tgejlacht.

Macarius Cœlo populum , tu Threjîa Terris

Protegîs ; amborum quam benè gaudet ope î

Jn Hemel gy Macaer , gy Threfia op d'Aerd''

0ns Nederland bevryd; door beyd^ hoe wel hewaerdl

Dit Deel word gefloten door de volgende Jaerfchriften :

1. IsthsC DIVI MaCarll JUbILa
2. eX gratlsslMo CorDe CeLebrantUr.

Gend viert het Jiibelfeejï van zeeven honderd jaeren ,

Wanneer zvy met de pejl hefmet , bevangen waeren ,

Wanneer Macarius ons op den zalven tyd

Van deze droeve plaeg verloft heeft en bevryd ;

Daerom tot dankbaerheyd doet zy haer z^egenpraelen

De Faem de weireld rond uytblaez,en en verhaelen ,

Tot meerder eere Gods , tot lof van haer Patroon ,

Die in het Hemelryk heeft z.yn verdienden loon.

H^C Urbis JUbILa Del & MaCarï! honorl.

Eynde van het eerfle Deel.

* Dezen Wagen is gegeven door de liberaele jonfte van het Magiftraet dezer Stad Gend , efl

van de Gedeputeerde ter Vergaderinge vaw de Staet«n van Vlaendcren.

Ziet fJaete £ J^.» 13.
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TWEEDE DEEL,
Dienende tot Verderinge van het Jubelfeeft , ende waer in naemenilyk

verbeeld worden de vier Elementen , &c.

It Deel word geopent door eene Bende Jagers en Ama-
zonnen met Waldhoorens , ende verfcheyde andere mufï-

cale Jagt-Inftnimenten. ^

VII. GEDIERTE
DEN HERT^^

GEtrokken door twee peirden , waer op zit de Jagt-Godinne

Diana.

VIII. PRAELWAGEN*
Efpannen met vier peirden, verbeeld het Element der Aerde,

met alle flach van boomen , vruchten en bloem-gewas : op het

hoogfte de Godinne der Aerde Ceres , benevens Flora en Pomona
met de andere Goden en Godinnen van dit Element, ider met

een bezonder bediedfel van de Aerde , waer van de befchry-

ringe in het kort gedaen word door de volgende Verfen :

Terra paris nitidas fruges , arbuftaque lasta ,

Et genus humanum , paris omnia fjecla , ferarum

Pabula cùm praebes , quibus omnes corpora pafcant.

Et dulcem ducant vitam , prolemque propagent.

Magna quidera virtus tua, tellus, fingula gignens:

Majus at imperium, majorque potentia mortis;

* Deze Rybende is in het geheel uytgereed door de Hberaele jonfle der yrye Neiringe Yan
il: Vleefchhouwers.
** Dit Gedierte is gegeven door de Hberaele jonfta der zelve Neiringe.
Zin plaete E N.o 14.
*** Den zelven is gegeven door de liberaele jonfte der voorzeyde Neiiinge.
Ziet faete E Nfi 15.

B
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Te necat , & natos : & quidquid gîgnis in arvîs ,

Omnia fub leges tandem mors atra vocabit.

Hanc fuperare tamen docuit Macarius ^ illic

Dum fati imperium Przeful poft fata refrénât.

VIII.

DEN VOGEL STRUYS^c
4. Getrokken door twee peirden.

5. Eene Bende Locht-Godekens , houdende ider ia de hand een

Bediedfel van h^ Element der Locht ^^

IX. PRAELWAGEN ***

6. OEfpannen met vier peirden, verbeeld de Locht; van boven

XJ) Titan ; in de zonneftraelen Aurora ; Juno met den Pauw ,

ende de andere Locht-Godinnen , &c. ; in den grond iEolus met

zyne Wind-fluyzen , ende de vier Winden , den Zuyden , den

Weften , den Noorden ende den Ooften.

I X.

DE DRAEKE ^^^^

7. /"^Etrokken door twee peirden; dit gedierte verlieft dikwils

vJzyne jongens door het Arends gevecht.

Den H. Macarius den hemelfchen Arend heeft aen den hel-

* Dit Gedierte is gegeven door dé liberaele jonde der Neiringen Yan de Wagemaeiiers , Man-
demaekers en het Gilde van de Potbakkers.

Ziet flaete P ^o. 16.
** Deze Rybende is uytgedoft door de liberaele jonde der Neiringen van de Molenaers en

Olieflagers.

*** Den zelven is gegeven door de liberaele jonde der zelve Neiringeni

Ziet plaete F N.o 17.
**** £)it Gedierte is gegeven door de^iberaele jonde der Neiiinge van de Blekflagers > Spella-

maekers en Nefteling-Beflagerg.

Ziet plaete F N.o 18.
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fchen Draek zyne jongskens ontnomen , en die verandert in

zoete lammeren en kinderen des Heeren ; waer van de vol-

gende Verfen het kort begryp geven :

Pignora toUit

Cùm petit invifum magni Jovis armiger hoftem ,

Illius nidum devaftans , pignora tollit.

Hic fruftra elapfam , & volitantem hinc inde volucrem

Infequitur , longos finuum conftraélus in orbes ,

Obliquoque levans furfum fua lumina vifii.

Inftar avis Cœli Divus , cùm pervolat orbem ,

Pignora confpiciens , quas Serpens gignit averni ,

Deftruit erroris nidos , & pignora tollit ,

Inque agnos mutat , Chrifti fic pignora reddit.

8. Eene Bende Cyclopen , zynde een flach van Reuzen , de welke

volgens dat men geveynft heeft , maer eene ooge in 't voor-

hoofd hebben ^

De zelve Bende is toegeëygend aen den volgenden Wagen.

X. PRAELWAGEN^,
9. T^Efpannen met vier peirden , verbeeld het fchroomelyk Ele-

ii_J ment van het Vier ; Vulcanus aen bet opperfte der Steen-

rotfe ; daer onder verfcheyde wapen-getuyg : in den grond de
fmifle met den handbyl , waer op de Cyclopen met accord

fmeden. Dezen Wagen is daerenboven zeer konftig en prach-

telyk vercierd met alle de voordere eygendommen , eenigzins

betrekkelyk tot dat Element.

* Deze Rybende is uytgedoft door de liberaele jonfte der Neiringen van de Peirdefmeden , Slot-
maekers , Wapenmaekers , &c.
** Dezen Wagen is gegeven door de libérable >onfte der voorzeyde Neiringen.
Ziei [laste F N», ip.
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X.

HET ZEEPEIRD^.
10. /'^Etrokken door twee peirden; het zelve word bereden door

VJJ de Godinne Tethys , de welke aenfchouwt de zeldzaeme

ftroomen der Rivieren de Leye ende Schelde die door deze

Stad vloeyen , ende in een ftroomen ontrent het Kafteel , alwaer

den H. Macarius zig vertrokken had ; daer hy niet lang heeft

konnen verborgen blyven, vermids God hemgefchikt had om
deze Stad te helpen.

Jacrare flaé^us define pontïcos ,

Divina Tethys ; flumina Virginis

Mirare Virgines , fimulque

Conjugii thalamo potiri.

In hocce cafto littore conjugum
Latebat olim gloria Pr^fulum ;

Latere dudiim non licebat,

Qui medicamina ferret urbi.

HET DRYMASTIG SCHIP ¥¥

11. T^It uytnemende Vaertuyg , nieuw gebouwd , prachtelyk

JL/vercierd met alle de voordere toebehoorten noodig tot

de uytreedinge van een Zee-fchip , is boven dien bemand met

eene Bende Matroozen zeer behendiglyk gekleed, doende ver-

fcheyde oeffeningen afhangelyk van het beftieren der Schepen.

VIER WAGGELSCHUYTEN.
12. De zelve volgen het voornoemd groot Schip , ende worden

infgelyks beftiert door eene Bende kleyne Matroozen.

* Het zelve is gegeven door de liberaele jonfte der Neiringe van de Chirurgyns Barbiers.

Ziet phete G N.o 20.
** Het is gegeven met de Bende Matroozen , benevens de Vier Waggelfchuyten > door de liberaele

jonfte der Neiringe van de rrye Schippers.

Ziet flaete G N.o 21.

XI. PRAEL^

^





J> H^fueffrj-^, afua_/art/
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XL PRAELWAGEN*
13. "DEfpanncn met vier peirden, verbeeld het Element van het^ Water ; op het leegfte van den zeiven wagen de zeepeirden van

Neptunus , de welke bereden worden door zyne twee knechten:

op het hoogfte Neptunus in zynen wagen ofte fchelpe ; daer

onder de Tritons en Zeemonfters : in den grond de Schelde met

dry Nymphen , verbeeldende de vier Rivieren die door deze

Stad vloeyen , als te w-eten , de Schelde , de Leye , de Lieve en

de Caele : geheel het Element is bekleed met de eygendom-

men des waters , als zeebaeren , moftj riet, fchelpen en vifTchen,

X Î.

DE CROCODILLE^^
14. ^^Etrokken door twee peirden ; dit zeldzaem Dm levende

VJÏin den Winter zonder voedfel, zoekt in den tyd der Lente

aen de rivière den Nilus door geween zynen buyt te behaelen ;

maer de Africaenen ontdekken zeer haeft haere wegen door

den zoeten geur die het naerlaet.

Den H. Macarius alle de wegen des Weirelds doorloopen

hebbende , heeft over al zynen zoeten geur naer zig gelaeten ,

en aen de volkeren den weg tot den Hemel getoont. Dit ge-

dacht is klaerder uytgeleyd door de naervolgende Verfen :

Calles perfundit odore.

Tempore brumali latitat Crocodillus in antris ,

Nee j nifi Vere novo , vefcitur ille cibis.

Tum fyivas , atque arva petens , & flumina Nili ,

Allicit hic lacryrais obvia qua^que fuis.

* Dezen Wagen is gegeven door de liberaele jonfte der vrye Neiringe van de Vifchverhoopers»
Ziet plaete G N.o 22.
** Dit Gedierte is gegeven door de liberaele janfle der gcneraliteyt van de Dieekers.

Ziet f.aete G N.o 23.
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At, qiioniam miro Calïes perfundit odors^

Vitat odoriferas Afer inire vias.

Efuriens animas Divus, fratrumque falutis.

Per mare , per terras invia qua;que petit.
.

Allicit & lacrypis , & verbis peélora Pr^ful ,

Ne pereant orco pignora chara Dei.

Denique virtutiim Calles perfundit odore ,

Sicque docet populum Divus ad aftra vias.

•fc ir

15. Eene Bende dolende Ridders , rydende voor den volgenden

Wagen der Fortune , aen de welke zy ook zyn toegeëygend. ^

XII. PRAELWAGEN •K^«

36. T> Efpannen met zes peirden , verbeeld de Fortune.

13 De blinde Godinne Fortuna met haere onftandvaftige

• eygendommen zit op den Aerdbol in het midden van haeren

Tempel , met eene vliegende wimpel op het hoofd , waer van

Cupido het uytterfte deel draegt in de rechte hand , ende in

de flinke hand eene brandende fakkel : aen beyde kanten van

de Fortune zyn twee kinders , waer van het een het welk ruft

op den fchoot der Fortune, ontfangt uyt den Hoorn van Over-

vloed, croonen , fcepters, lauwerkranzen en olyftakken ; het

ander kind bekomt goud , zilver en juweelen ; achter de For-

tune ruft het vierde kind , zeer behoeftiglyk gekleed , geboeyd

aen eene hand en eenen voet, verbeeldende Uirus : in de zes ope-

ningen van den Tempel worden verbeeld i. Alexander den Groo-

ten met kroone , fcepter , koninglyken mantel , &c. daer by

de twee Geniën met lauwerkranzen , olyftakken en andere tee-

* Deze Bende is in het geheel bekofligd door de liberaela jonfte der Adraodiateurs van d^;

Plechten dezer Stad.

** Den zelven is gegevea door ds liberaliteyt der Neiringe van de oude Kleerkoopers

Zkt ilatte E JV.<» 25.
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kens van zegenprael ofte gelukkige Fortune in den ftryd. 2.

Crefus met verfcheyde Schatten , daer by twee kinders met
peirels , gefteenten , &c. verbeeldende de gelukkige Fortune in

de rykdommen. 3. Midas met verfcheyde ftukken van ongemunt
goud, verbeeldende zynen dwaezen wenfch tot de guide For-

tune : daer by twee kinders , het een met den gulden water-

ftroom- van de rivière de Ganges , het ander ecnen Indiaen

met koraelen , peirels en andere fchatten. 4. Eenen Akkerman
ruftende op den ploeg met twee behoeftige perfoonen, den eenen

met de fpae, ende den anderen met de zyzel , verbeeldende de

ongelukkige Fortune op de aerde. 5. Eenen Darius geboeyd,

en ruftende op verfcheyde 'gebroken wapengetuyg met twee

geboeyde Slaeven , verbeeldende de ongelukkige Fortune in

den ftryd. 6. Eenen Schipper arraelyk gekleed , ruftende op eenen

gebroken maft met een gelcheurd zeyl , daer by twee behoeftige

Matroozen , den eenen met een gebroken roer , den anderen

met eenen gebroken anker , vertoonende de ongelukkige For-

tune op Zee.

De gelukkige Fortune word benood door den Genius van
Gend om zig te vervoegen in dezen zegenprael , ten eynde zy

deze Hoofdftad zoude willen bezichtigen met een geftaedig aen-

fchyn 5 en bezoeken met haere gunfte , waer toe dienen de vol-

gende Verfen:

O Diva gratum , qu^e Regis Anthium !

Pr^fens vel imo tollere de' gradu

Mortale Corpus , vel fuperbos

Vertere funeribus triumphos.

Dum cun6ta Gandse numina jubilant 5

Fortuna jungas te quoque gaudiis ,

Urbemque vifita favore ,

Muneribus , ftabilique vultu.

Eynde van bet tweede Deel
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DERDE DEEL.
Dienende van gelyken tot Vercieringe van het Jubelfeejl , ende waer in

hez,onderlyk verheeld vDorden de Vier Tyden des Jaers , &c.

1. "r\It deel word geopent door eene Bende Muficanten, fpelen-

•*--' de op verfcheyde Inftrumenten.

2. De tvvaelf Maenden des Jaers geperfonifïeert , ider met zyn

gewooiielyk kenteeken.
^*"

DE LENTE. DEN SOMER. DEN HERFT. DEN WINTER.
Martius. Junius.

' September. December.

Aprilis. Julius. Oclober. Januarius.

Mayus, Auguftus. November. Februarius.

XIL GEDIERTE.

DEN B E I R **

3. Getrokken door twee peirden.

XIII. PRAELWAGEN^»,
4. T> Efpannen met vier peirden , verbeeld de Lente door eencH

Dvvel beplanten Hof, met menigte van bloemen en alderhande

flach van kruyden : op het hoogfte Samfon, ruftende by eeneti

verfcheurden Leeuw , waer van uyt den muyl den honig vloeyt,

en eenen zwerm biën vliegt, &c.

Wat leeger de Godinne Flora en twee Nymphen , vercierd

met bloenikranzen , en in den grond vier kinders met ver-

fcheyde oefFeningen van den biekorf , &c.

Den H. Macarius als eene wonderbaere bloeme opgewaflen

* Deze R) bende is uytgereed door de liberaele jonfte van 'het Magiftraet dezer Stad.

** Dit Gedierte is gegeven door de liberaele j.onfte der Neiringen van de Lynewevers , Tiren-

^rnwerkers ende Ligatuerwerkers.

Ziet plaett H N.o 24.
*** Den zelven is gegeven door de liberaele jonfte der Neiringe van de WalTe Kcirsmaeker».

Ziet l'laite H -N^.» 26.
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în Arménien , overtreft in glans en geneeskracht alle de bloe-

men en kruyden der aerde, die dentyd niet heeft konnen hin-

deren , maer die altyd aengroeyende door luyfter ende kracht ,

binnen Gend op dezen Lentetyd verfchynt in Jubelglans naer

zeven honderd jaeren.

ArmeniïE florem , quo raundus gaudet & aether ,

Afpice vernantem Gzndx poft fecula feptem;

Nee medicis montes herbis, nee floribus hortos

Talibus exornas : nam mortera peilere morte 3

Et morbo morbos novit, nee deficit annis ;

Nee timet interitum: dum crefcunt faecula, crefcit;

Virtutesque annis auget, virtutibus annos.

Tempus , edax rerum miretur tempore verno

SzECula poft feptem dare Gand^ Jubila florem.

5. Den Standaerd-draeger van het Gilden van den H. Antonius.

6. Een ftuk grof Gefchut getrokken door zes Slaeven , opgeleyd

wordende door den God Mars.

7. Zes jongelingen in het plecht-gewaed van het zelve Gilden ,

waer van de twee eerfte op fchilden draegen de Eertitels der

oefFeningen en het Wapen der Confrérie , en de vier andere de

zilvere Pryzen aen hun gejond van wegens het Magiftraet de-

zer Stad, ter oorzaeke van dit .buytengewoon plechtig Feeft. *

X 1 I L

DEN I B E X ^^

8. Getrokken door twee peirden..

* Deze Rybende word uytgevoert door de liberaele jonde der generaliteyt van het zelve Gilden.
** Dit Gedierte is gegeven door de libexaele jonfte der Neiringc van da Wollewevers en het

Gilden van den zilveren Berg.

Ziit platte H N." 27, •
.
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XIV. PRAELWAGEN*
o. /^ Etrokken door vier peirden, verbeeld den Zomer; op het.

^^hoogfte eenen boom gebeden met Afrikaenfche vruchten;

daer onder de vruchtbaere Godinne der aerde Ceres , &c. in

den grond verfcheyde Tabak-bladeren , die door de Mooren

geplukt en tot gebruyk van den Koophandel bereyd worden , 6cc.

De Nymphen der aerde voorkomen den zomer, vercierende

met hunne bloemkranzen , ende begiftende met hunne vruch-

ten den zegenpraelenden Macarius , die aen alle Herders naer-

laet een uytnemende voorbeeld van liefde , zig zelven flach-

offerende tot behoudenifle van vremde Schaepen.

Tempora prsecurrit formofis frugibus sftas ,

Fulget & in campo ipicis redimita capillos

Flava Ceres : Zephyri ne6^it pulcherrima conjux

Serta rofis : turgent Pomon^ cornua fru£1:u.

Muneribus fic l^ta cohors cupit illa Dearum

Jubileum celebrare diem : nam fascula feptem

Effluxêre modo , queïs mundo fplendet , & aftiis

Armenië Paftor , Gandam quem mifit Olympus.

Du6^us amore gregis peregrini Paftor , in urbe

Pafcua dum monftrat Cceli , furit horrida peftis ;

Ne pereat , cupit ipfe mori , fit vidima Paftor.

Rarius exemplum mundus non cernit amoris :

Pro grege namque fuo vix Paftor fata fubibit;

llle gregem palcit peregrinumj & funere fa^vat.

10. Den Standaerd-draeger van het Gilden van den H. Sebaftiaen.

* Dezen Wagen is gegeven door de liberaele jonfte van de Fabriqueurs en Kooplieden m Ta-

bak.

£,kt phcte I Nfi'zd.
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11. Zes jongelingen in het plecht-gewaed van het zelve Gilden,

waer van de twee eerfte op fchilden draegen de Eertitels der

oeffeningen en het Wapen der Confrérie , de vier andere de

zilvere Pryzen aen hun door de Stad gejond. *

X I V.

DEN INDIAENSCHEN ZEBRA ^^

12. Getrokken door twee peirden.

XV. P R A E L W A G E N *«
13. "DEfpannen met vier peirden , verbeeld op eenen wel beplan-

"^-'ten Driiyvenberg den Wynougft met de werklieden en de

verfcheyde eygendommen van den zelven.

Den Wynougft met alle zyne eygendommen ende uytwerk-

fels word zeer levendig afgebeeld door den H. Macarius , die

den Wyngaerddes Heeren bewerkt, en aen den zelven vruchten

gegeven heeft ten tyde van zoo vele eeuwen, als hy zegen-

praelt in den Hemel.
^^"^.

Jam nova vix largo pubefcit vinea fœtu ,

Vixque legunt pueri violas hilaresque puell^ ;

Et tamen ecce modo decerpunt vitibus uvas ,

Et portant calathis , celerique illidere planta

Concava faxa fuper properant , vindemia fervet :

Collibus in fummis crebro pede rumpitur uva ,

Udaque purpureo fparguntur pe6\ora mufto.

Cur miror?Superis numquid funt tempora mefTis,

Ver, iEtas, Autumnus, Hiemsf vindemia Chrifti

* Deze Rybende word uytgereed door de liberaele jonfte der generaliteyt van het Gilden van

den H. Sebaftiaen.
** Dit Gedierte is gegeven door de liberaele jonfte der Neiringe van de Brandewynftokkers

•n Bierftekers.

Ziet plaete I N.° 29.
*** Dezen Wagen is gegeven door de liberaele jonfte der Neiringe van de Wynfchrooders ,

gezeyd Kraenkindcrs.

Ziet ^luiti I N," 30.
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Tempora non fpe6lat , fed fru£^us : fru£libus autem
Non caret ele£tis dum Chrifti vinea crefcit.

Prjefulis exemple res fit notiflima : Gandam
Divus ab Armenia cultor defcenderat : illic

Excoluit vitem (vitem plantavit Amandus:)
Jubilât hic Cœlo poft feptem faîcula cultor.

Et Domino totidem fieclis fert vinea fru6tus.

14. Eene Bende Druyfwerkers , met betrek tot den volgenden
Wagen. *

XVI. PRAELWAGEN^,
15. "DEfpannen met vier peirden , verbeeldende het BachusFeeft,

^alwaer dien heydenfchen God onder den Wyngaerd ruft op

zyne Tigers ; den Wagen is voorders vervold met Saters 3 wyn-
fchaelen en wynkruyken , &c.

16. Den Standaerd-draeger van het Gilden van den Ards- Engel
Michaël.

17. Zes jongelingen in het plecht-gewaed van het zelve Gilden ,

waer van de twee eerfte op fchilden draegen de Eertitels der

oeffeningen en het Wapen der Confrérie, de vier andere de
zilvere Pryzen aen hun van wegens de Stad gejond. **

X V.

DEN DROMADARIS**^
18. Getrokken door twee peirden.

* Deze Bende en den Wagen zyn gegeven door de liberaelc jonfle der Neiringe van de Kuypers »

Wynftekers, Wjtizegge rs , &c.
Ziet placie I K.o 31,
** Deze Rybende word uytgereed door de liberaele jonfl-e der generaliteyt van het zelve Gildefl.

*** Dit Gedierte is gegeven door de liberaele jonfte der Neiringen van de Blompelders en
Peperkoek-bakkers.

Ziet i'laete K A\° 32,

XVll. PRAEL-
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XVII. PRAELWAGEN*

rp. "DEfpannen met vier peirden, verbeeld den Winter; op het

jL^hoogfte eenen boom geheel befneeuwd , waer onder eene

oude Vrouwe , op welkers kleederen fneeuwvlokken liggen ,

onderfteunende met de rechte hand het hoofd , ende met de

flinke hand fteunende op een wild zwyn : wat daer onder den

Boreas met vleugelen , ende eenen fluyer , geteekend met de

dry winterteekens van den Zodiac ; daer nevens den Winter

zonneftond met eenen Aerdsbol , die dry deelen van vier ver-

duyfterd is : in den grond December houdende in de hand den

fteenbok : Januarius houdende in de hand het watervat , we-

zende volgens den Zodiac het teeken van die maend, daerby

Februarius , houdende in de hand twee viflchen.

Den Winter geeft ons noch voorders een treurig , doch le-

vendig afbeeldfel van den tyd , op welken deze Stadwas over-

lommerd door de duytterniflen der afgodery^ , tot dat den

H. Amandus deze heeft weg genomen , ende de herten der

ïnwoonders ontfteken door het vier der godelyke Liefde,

maer deze op nieuws verflouwd zynde naer zyne dood , ende

die van den H. Livinus , is Macanus , als eenen anderen Ti-

tan , opgerezen , alles doende herleven door het licht van het

Geloof ende het vier der Liefde.

Candidus auratis aperit modo cornibus annum
Taurus , & in noftra rigidis aquilonibus Urbe
Horret hyems ; quid f^va cupit turbare Triurnphum ?

Qiiidve novo tentât fubvertere tempora curfu ?

Fallimur 5 haud mutat curfum, fed tempus adumbrat,

Nefcia quo Superiim fuit Urbs h^c triftis imago

Bruraa^s dura Coeli gens lumine capta jacebat

In tenebris mortis, dum iiflile numen adorât.

* Den zelveii is gegeven door de liberaele jonftc der Kooplieden in Brandiiou:,

Ziet platu K N.o 3^.

F



Sacnlegîsque focis gandebat frigîda Cœlo ;

Hinc Deus ex alto gentis miferatus , & urbis ,

Immifit Gand^ flammas, quas Pr^ful Amandiis

Accendit, fubitô, flagrant in pe6lore gentis:

Pr^fulis aft obitii languefcunt pe6^ora fenfim ,

Et fenfim brum^ gens rurfum frigore torpet;

Phœbiis at alter adeft, defcendens folis ab ortu

Macarius : nova lux Gands , nova flamma corufcat..;

Prifca fides , pietas redit , & reverentia Divûm ;

Kuminis & cultus , Superis & Ganda refloret ;

Lumine fie Titan Pr^ful , qui funere Phœnix.
H*

20. Den Standaerd-draeger van het Gilden van den H. Georgius.

21. ZYNE KONINGLYKE HOOGHEYD den Hertog KAREL
VAN LORREYNEN &c. als Koning van het zelve Gilden.

22. Zes jongelingen in het plecht-gewaed van het zelve Gilden ,

waer van de twee eerfte draegen de volgende Jaerfchriften ter

eere van ZYNE KONINGLYKE HOOGHEYD:
I. VIVat CaroLUs LotharlngTs DUX , ncX DIVI

ceorgll GanDïB eXoptatUs.

Dat lang Prins Karel leeft als Koning binnen Gend 3

Van Sinte Joris Giïd^ gewen/ebt , betracht , herkend.

2. prInCeps CaroLe aUges gaUDIUM»
Prins i uwe tegenwoordigheyd

In 't Jubilé ons meer verbïyd.

Twee andere draegen de Eertitels der oeffeningen en het

Wapen, en de twee laefte de zilvere Pryzen aen hun door het

Magiflraet gejond. *

N . B. Dat de vier Gildens in dit Deel genoemd , alle de andere van

Vlaenderen genood hebhen om deel te nemen in hunne Oeffeningen op

de beflemde dagen binnen de vyfthien eerfte dagen van Juny.

* Deze Rybende -word rijtgevoert door de libersele jonfla der Generaliteyt van het zelve Gilde.
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XVI.

DEN CASTOR,,
23. Getrokken door twee peirden.

XVIII. PRAELWAGEN
24. "DEfpannen met zes peirden , verbeeldende de zeven vrye

-L'Konften ; in den grond de Grammatica met eenige Leer-

lingen ; daer boven de Logica en Rhetorica met hunne bedied-

fels ; wat hooger de Mufica en Arithmetica met hunne Inftru-

menten ; noch hooger de Géographie met verfcheyde kinder-

kens, ider met een Inftrument, en op den top de Aftrologie,

ruftende op de hemels fphere , en omringd met fterren.

Deze zeven vrye Konften, uytgeleyd door hunne zeven eygen-

dommen en voorwerpfels , vercieren het zeven honderdjaerig

Jubelfeeft van den H. Macarius , en bewyzen in den zelven

zeven uytmuntende deugden , de welke overtreffen de zeven

verfcheyde uytwerkfels van deze Konften.

Ut feptem décorant Artes feptena Macarï

Jubila, fie Divus décorât virtutibus Artes.

Grammatica primas fervans ex ordine leges ,

Verba docet non vana loqui , fed verba falutis ;

Utque régit mentem in verum Diale6tica, Praeful

Peé^ora fie régit in Cœlum, quod fallere nefcit.

Rhetoricaî fi.iperans artem , cœleftia pandit.

Et variis fulget meritis ficut illa figuris ;

* Dit Gedierte is gegeTen door de liberaele jonde der Neiringe van de Hoedemaekers.

ïiet pïaeti K N°. 34.
"** Den zelven is gegeven door de liberaele jonfle der Neiringe van de Metfsrs en Ticheldeikerit

Ziet faete K M.o 35,

Fa
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Ac velutî pe<^us modulamine Mufica mulcet ,

Sic recréât mentem Prsful cceleftibus hymnis.

Arsque docens numéros difponere , dividat , addat ,

Multiplicet , minuat , fed & hsc quoque Praïfulis ars eft :

Dividit en miferis , quidquid fortuna dedifti ,

Multiplicat Chrifti genternj minuit fibi laudes

Hic profugus famxj meritum virtutibus auget^

Ponderet & metas terrze Geametria figat :

Pondérât hic Ccelum: Deus illi meta laboruov.

Denique qu» Cœli fpeculaiur fidera , cedat

Aftrologia locum Divo , quem fidera cingu,ntv

- Eyndê van bet derde Deel
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VIERDE DEEL,
Verbeeldende de vier Deekn des Weirelds , &c.

X, "pN It Deel word opgeleyd door eene Rybende met muficalc

^-^ Inftrumenten.

2. Den eerften Standaerd-draeger van het Collegïe der Eerw.

PP. Auguftynen.

XVII. GEDIERTE.
DE ZWAENE^

3. f^^
Etrokken door twee peirden , verbeeld door dit volgende

^^Jaerfchrift en Verfen de vreugd , die den H. Macarius be-

wyft in zyne dood over de verlofïïnge van Gend in de Pefte.

EXpIrans taM DULCe CanTt. .....

G^lyk zÀngt z,eer ZjOet de Zwaen , als z,y het leven derft ,

Alz^oo Macaer in vreugd voor 't'Gendfche Volk ook Jlerft.

in funere htus.

Tempus ubi venit , cun6\i quod lu6tibus implent ,

LîEtitîiE hxc fignum promere fertur avis :

Et qu2e non cecïnic toro quo vixerat ïevo ,

Sola canit moriens, dum filet omnis avis.

Pefte ruit populus 3 viduantur civibus Urbes j

Nee parcit Divo vindicis ira Dei.

Me moriente ( canit Vates in funere l^tus
)

Salvus erit populus : Gandaque lalva fuit.

4. Den Zang-god Orpheus, voerende dit volgende Jaerfchrift ::

* Dit Gedierte is gegeven door de libera«le joafte der Neiringe rau de JBïouwers der wit»-
Bieren.

Ziet- (Uett L jN.» 36.
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JUbILate MaCarîo In tUbIs, sonis & organis DeCantantes.

Verciert dit Jiibiié met mujïcael geluyd ,

Laet klinken voor Macaer trompetten , orgel , fluyt.

Dezen God is gevolgd door Amphion , ende zeven andere
Goden.

XIX. PRAELWAGEN^
5. "D Efpannen met vier peirden, verbeeldende den ParnafTus Berg ,

J-'op het hoogfte het peird Pegafus , flaende eene fonteyne

uyt den zelven ; daer onder den Zang-god ApoUo met de negen
Mufen ; waer naer dit volgende Jaerfchrift :

hUC pInDI MUsïe ConVoLate.

Mufen laet met volle chooren

Op dees Feeji uzu' Jïemmen hooren 3

Terwyl Fegajï fonteyn

Phœbus laet verdobheld Zjyn.

6. Tweeden Standaerd van het voorfeyd Collegie.

y. Pallas de Godinneder Wysheyd , voerende het Wapen van dit

Collegie j met het volgende Jaerfchrift en Verfen :

eX AUgUstlnlano CoLLegTo seX sophiae prIMI

canDaVensIbUs sUrreXerUnt.

^'Aiiguftynen Schol kan toonen

Zes behaelde eerjle kroonen ,

Die door Pallas wys beleyd

Haer gaf d'Univerfïteyt.

8. De Faeme aenwakkerende het Nederland tot dezen zegenpracl,

in het afhangfel van haer trompet voerende dit Jaerfchrft :

* Dezen Wagen is gegevin door de liberaele jonfle yan de Hoftelliers en Herbcrgicïs.

Ziet {hete L N.o 37.



(M)
BUCCInate In NeoMenïâ tUba In Die soLennltatls. P/. 80,

Viert Neêrland met veel pîechtigheyd

Den dag van dez,en Jubeltyd,

Steekt het trompet , draegt fneîle Faem.

Alom Macaris hoogen Naem.

9. De zeventhien Provinciën waer op dit volgende Jaerfchrift :

CUnCtls profUIt aD saLUteM.
Geen Provlncr van dit land

OfZjy voelt zjyn hulpz^aem hand.

XVIII.
DEN RHINOCEROS^

10. f^ Etrokken door twee peirden , met het volgende Jaerfchrift

^^ en Verfen :

ILLI non ULLUs fit forMIDabILIs hostls.

Gelyk dit Dier geen vyand vreejl

Hoe kloek , hoe fierk , hoe vreede heejï ,

Macarius geen vrees belet ,

Dat hy 'tgeloof te vooren z^et.

11. Den Opleyder der Africaenen voerende dit volgende Jaerfchrift:

AfrICa se hlC nostris aDJUngIt L^ta TrlUMphls.

Afriken voegd z,ig hy ons vreugd,

Hoe wel vervrcmd nu van de deugd j

Rn 't waer Geloof> 'twenfcht weer nae't licht y

Waer in het eertyds was gejlicht.

12. Den Standaerd-draeger der Africaenen.

13. De Africaenfche Lyfwacht ten getalle van twintig.

14. Den Keyzer van Maroc.

15. Zes Pagen van dezen Monarch,

16. Vier handpeirden.

* Dit Gedierte is gegeven door de liberaele jonde der Neiringe van de Gaerentwynderï.

Ziel îîaste M N.o 38.
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ly. Den Gouverneur van de Provincie ende Stad Bamba.

i8. Den Gouverneur van de Provincie ende Stad Sunda.

19. Den Koning van Congo.

20. Den Onderkoning van Barnagas.

21. Den Onderlioning van Dangali.

22« Den Koning van Mauritanien.

XX. PRAELWAGEN^
23. "DEfpannen met vier peirden , verbeeldende Africa, de welke

--^ruft op eenen Leeuw: dezen Praelwagen is vercierd met de

volkeren , gedierten , planten en vruchten van dit weirelds deeL

Numinis illa priùs cultrix, nunc barbara Tellus,

Vult rurfum Chrifti fubdere colla jugo.

Munera cumque fciat placare hominesque Deosquej
Numina muneribus fie£tere lasfa cupit;

Hinc rogat ut redeant cultus , reverentia Divûra ,

Prifca Fides , Pietas , Relligionis amor.

XIX. DEN TIGER^,,,
24. /^^Etrokken door twee peirden ; met dit volgende Jaer-^ fchrift:

DULCl paCantUr MUnere tigres.

Tigers vreedheyd word verwonnen

Door z>oet Jïreelen , gun/Ie jonnen ,

'tVreedJïe volk ook dat men vind

Zoo Macarius verwint,

25. Den Opleyder der Araericaenen , met dit volgende Jaerfchrift:

aMerlCana Cohors ganDze sUa Vota LItatUr.

^t Americaenfche volk komt Gend zjyn wenfchen geven ^

Vraegt door Macaris hulp" van peji hsvryd te leven.

* Dezen Wagen is gegeven door de liberaele jonfte der Neiringe van de Kniydeniers.

Ziet plaete M N.o 39.
** Dit Gedierte is gegeren door de liberaele jonde der Neiiïnge van de KouITeraackers.

Ziet (laste M N.» 40.

26. Den
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2.6. Den Standaerd-draeger van America.

27. De Americaenfche Lyfwacht ten getalle van 20.

28. Den Keyzer van Mexico.

29. Zes Pagen van den Keyzer.

30. Vier handpeirden.

Twee Princen verzeilende den Koning van Spagnien g

31. Den Prins van Afturien,

32. Den Onderkoning van Galicien.

33. Den Koning van Spagnien als Monarch van een Deel van America.

Twee Princen vergezelfchappende den Koning van Engeland ,

34. Den Hertog van Glocefter ,

35' Den Hertog van Curaberland.

36. Den Koning van Engeland als Monarch van een ander Deel

van America.

XXI. PRAELWAGEN^,
37. T> Efpannen met vier peirden , verbeeld America , leunende^ op de Crocodille : dezen Praelwagen is voorder vercierd

met Americaenen j verfcheyde zeldzaeme vruchten, en gedierten.

Latebat orbem magna Mundi pars diu.

Putatur error, navis errans ubi novam
Vidiiïe terram fe refert , aurimi brevi

Convincit Orbem : & Mundus , ubi retur Mare ,

Aurum latere cernit & Mundum novum.

Aft vacuus hofpes ne foret Mundus novus ,

* Dezen Wagen is gegeven door de libaraele jonile der Neiringe vim de BakkerSo

Ziet plaete M N,° 41.

G
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,

EfFudît orbî plura, quàm orbis noveratî

Et plura recipit , Cœli ubi novit Deum :

Sicque nova Tellus difcit authorem fuum ;

Hinc junéla noftris gaudiîs , Divum colit ,

Quo gaudet ^ther , quo Deus Gandam beat :

Oratque Cœli Numen hoc fidere novo

A Pefte falvet Orbis hanc partern novam.

X X.

DEN ELEPHANT^,
38. /^^Etrokken door twee peirden ; dit Gedierte herkent zynen

^^ weldoender zelfs in het fterven ; en aldus verbeeld het de

dankbaerheyd van den H. Macarius zig flachofFerende voor

die van Gend.

Non seCüs aC ELephas se gratUM fUnere oanDx
pr^Estltlt

Den Eléphant zelfs met z,yn dood

Herkent het wddaed in den nood ,

Macarius zjyn leven waegt

Voor gimfte , die 't Gendfch Volk hem draegt,
*}"<<

fe grafurn funere pnehens.

Eft apud extremos Elephas Garamantas & Indos

Re<£^ori placido gratus ubique fuo.

Ut vixit , pariter fe grafurn funere pnehens ,

Ne pereat Re6\or , mons animatus obit.

Armenië Praeful , Gand^ gratiffimus hofpes ,

Dum colit hic Divos , cun6ta perire videt.

Non fecus ac Elephas , fe grafurn funere prdiens 5

Ut falvet Gandam 5 fata fubire cupit.

39. Den Opleyder van Afien met het volgende Jaerfchrift :

* Dit Gedierte is gegeven door de liberaele jonde der Neiringe van de Schoenmaeker*,
Ziet pUete N N.'» 4a.
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L^ta sUa en teLLUs AsIatICa MUnera Defert.

Aften eerfl uytverkoren ,

Daer Gods Zone wierd geboren ,

Nu in turkfche Jlaverny ,

Voegt ook hier boer jonjie hy.

40. Den Standaerd-draeger van dit Weirelds deel.

41. De Afiatifche Lyfwacht ten getalle van 20.

42. Den Keyzer van China.

43. Den Parafol-draeger van den Keyzer.

44. Zes Pagen van dezen Monarch.

45. Vier handpeirden van den zelven.

De volgende Perfoonen zyn van het gevolg van den Keyzer»

46. Den Gouverneur van Junnan.

47. Den Gouverneur van Peking.

48. Den Onderkoning van de Provincie van Nanking.

49. Den Gouverneur van Queilin.

50. Den Gouverneur van Pochen.

. 51. Den Onderkoning van Foquien.

XXII. PRAELWAGEN,,
52. "DEfpannen met vier peirden , verbeeld Afien , leunende op

^den Kernel, en is voorder vercierd met verfcheyde Afiati-

quen , zeldzaeme gedierten j kruyden en vruchten van dit Wei-

relds Deel.

* Dezen Wagen is gegeven door de liberaele jonfte der Neiringe van de Kleermaekeis.

Ziet ^laete N N.» 43.

G X-
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HET WILD VERKEN.
53. f^ Etrokken door twee peirden : het volgende Vers en Jaer-

^^fchrift geven eenen van de bezondere eygendommen van

dit Dier.

AngUIs MItesCIt non LseDens sangUIne tInCtos

fortls apri

T>ie met het bloed van een wild Zwyn

Befproeyt word , fchaedigt geen venyn :

De vreede Pejï en fchaedigt niet j

Aen die Macaer z,yn hulpe bied.

54. Den Opleyder der Romeynen voerende dit Jaerfchrift voo?

Zyne Majefteyt den Keyzer.

AÜstrlaCorUM DeCÜs & gloria.

Jofephus voJgt hier op de glori' van den Troon ,

Vyt d'OoJienrykfchen Stam , den glans van Ryk en Kroon.

55. Den Standaerd-draeger van Europa.

56. De Romeynfche Lyfwacht ten getalle van twintig.

57. Den Keyzer der Romeynen JOSEPHUS II. opperften Vorft

van Europa.

Het is aen dien Doorluchtigen Prins dat men de volgend^

Jaerfchriften en Verfen toe-eygent.

^'\^'f' Magno De Cssare C^sar

BeLgas eX Votls regis

Telle caput modo , Ganda tnum , venit ipfe Jofephus ,

Qui cum Matre fua Regna Statusque regit.

* Dit Gedierte is gegeven door de liberaele jonfte der Neiringen van de Leeitouwers , Haad«
fchoenmaekers > Verweraers, &c.

Ziet plaste N Nfi 44,



Toile j înquam , caput , auguftos hos afpice vultiis 5

Cïefar adeft, magn^E Matris imago fu^.

Illi eadem pietas, eadem virtusque fidesque j

Unus ei verse Relligionis araor.

Quis decor , ac animi candor toto enitet ore !

Quam Majeftatem vultus , & ora ferunt !

Stirpis ea Auftriaczé dos eft fervare Deorum
CULtUsqUe , & Leges , & sine Labe rIDeM.

Ecce 5 venit fan6ti folemnia Fefta Macart 3

Jubileumque ejus concelebrare diem.

Olim ut Macarius , te , Ganda, à pefte redemit,

111e Lares redimet, C^far ab hofte tuos.

58. Zes Pagen van Zyne Keyze^lyke Majefteyt.

59. Vier handpeirden,
""'

Twee Hertogen van het gevolg van den Koning van Polen 3

60. Den Hertog van Litthauwen,

61. Den Hertog van Mafovien.

62. E>en Koning van Polen, als Vorft in Europa.

Twee Princen verzeilende den Koning van Portugael 3

63. Den Prins van Brazilienj

64. Den Onderkoning van Algarve.

65. Den Koning van Portugael,

XXIII. PRAELWAGEN,
66. "DEfpannen met vier peirden , verbeeld Europa zittende op

J-'den witten Stier ; den Wagen is vervold met Nyraphen ,

en Europiaenen , en voorder vercierd met alderleye bloem-kran-

zen , kruyden , vruchten , ende gedierten van dit Weirelds deel.

* Dezen Wagen is gegeven door de liberaele jonfte der Neiringe van de Huydevetters.

Ziet. fam N N.° 4^.
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Refpue lafcivum Tauri fub imagine Numen
Europa , & Dlvutn , cuï facra Troph^a paramus )

Floribus exorna î mundi qua parte fuifti

Nata , fuit natus , veétusque per aequora , qus te

Abduxêre priùs. Timor abfit, porrige ferta:

Virgine namque Deo nato de virgine, Divi,

Qui nocuêre , ruunt , & funt modo Numina cafta ;

Ac bene conveniunt, & in una fede morantur

Majeftas , & amor cum Virginitatis honore.

H» '

ACCeDat Magno FeLIX fiUropa Josepho.

Europa komt ,
'^ geluk u door Jofephus groeyt ,

't Is door zyn Moeders gunft^ dat gy in 'f Meerland bloeyt»

67. Den Opleyder der Hongaeren voerende dit volgendeJaerfchrift ;

, . . p » . . sCeptra

Caesarls nUngarlse popULo Defensa ManebUnt.

Door 't Hongerfch Volk Zjal fallen tyd

Bet Ryk van rampen zjyn hevryd,

68. Den Standaerd-draeger der zelve.

6g. Eene Bende Hongaeren ten getalle van twintig. *

70. Zes Perfonagien in 't Harnas , rydende voor den volgenden

Wagen, tot den welken zy betrek hebben.

* Deze Rybende word uytgereed door het Gilden viü den H. Ridder S. ]oris , onderhon-
den by de vrye Cavalotters.
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XXIV. PRAELWA'GEN.
71. "DEfpannen met zes peirden , verbeeld den Zegenprael van

-L^de Stad van Gend ; beneden den Wagen KAREL den Stoii-

ten Hertog van Bourgognen , &c. wat hooger MARIE van

Bourgognen zyne Dochter onder de Belcherminge van deze Stad ;

ter zyden den Keyzer MAXIMILIANUS van Ooftenryk haeren

Gemael, vereenigd door de bemiddelinge van de voorzeyde Stad ;

wat hooger PHlLIPPUS^m Schoonen met zyne Gemaelinne , als

Maegen van den grooten Keyzer KAREL den V. gebortig van

Gend ; noch hooger bevinden zig de vier vereenigde Huyzen 3

LORREYNEN , VRANKRYK ,

SPAGNIEN , OOSTENRYK.

Op het hoogfte de Stad van Gend met dit Byfchrift op den

Standaerd uytdrukkende het welvaeren van deze Vereeninge.

His Gemis tuta Ganda,

De volgende Jaerfchriften en Verfen zyn betrekkelyk tot Keyzer

KAREL den V. 5 en tot de voordeden der zelve Vereeninge,

1. JaCtTtet ALeXanDrUM peLLa,
2. Te, CaroLe, CIVItas aanDa sUUM.

Alexander word verheven ,

Rn van Pella lof gegeven;

KeyZjer Karel Gend verheft^

En verr Pella overtreft,

Romanum Imperium quid jaclas, Roma fuperbaj

Urbis , & Orbis idem r* Regni cum Scepira teneret

* Deze Bende en den Waeen zyn gegeven dnor de liberaélc- jonie der voornaemfte Koopliedeni
Ziet plaete O
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Auguflus Ca^rar, latuit pars maxima Mundi.

Falleris : aut forfan tum vaticinata fuilH

Tempora, queïs Carolus furrexit , gloria Gandze,

Imperium line fine cui Telluris , & Und^
ConcefTêre Dii : veteri conjungere Mundo

Ipfe novum docuit : plus ultra tendite naves ,

Vi6lor ait : non plus ultra , quod cseca vetuftas

Scripferat, eft error: neque totum terminât orbem

Africa , quam teneo. Ciim P*lundum junxerat Orbi ,

Plus ultra pietatis amor fert Csfaris arma :

Impugnat 5 fuperat, profternit Numinis hoftes.

Cùm non offerrei mundus , quod vinceret ultra,

Flus ultra , dicit Cœlum : te vincere difcas.

Vineere fe difcit, Philippo Sceptra relinquens.

Quam bene conveniens Feftis hsec Martia virtus !

Funere fic Divi , fic magni Cx(ms ortu

Et creCcii Terris, & Cœlo gloria G^nàx.

FeLÎX ConCorDIa rerUM.

Auftrîa quadruplici jam creTcet fœdere; quîppe

Mars, Venus, & Pallas Jofepho C^fare, firmant.

't Viervoudig hoog Verbond ^ dal nu is aengegaen

Door Venus , Pallas , Mars , z^al door Jofephus flaen.

72. Den Optocht zal gefloten wordep door een Detachement Gre-

nadiers Dragonders.

Deo , UrbTsqUe FroteCtorI MaCarlo sit sine fine gLorla.

Alles tot meerdere eere Gods en van den H. Macarius hez^onderm

Befchermer dez^er Stad.

Eynde van het vierde ende lefte Deel.
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KORTE BESCHRYVINGE
V A N D E

ARKEN VAN TRIUMPH,
Welkers Afbeeldinge tot hier toe niet en heeft konnen gegraveert

worden , hy gebrek van tyd,

VOor eerft de Arke opgerecht ende gegeven door het Kapittel

der Cathédrale van den H. Bavo , ftaende aen den Voorgevel

der Kerke: de hoogde van die Arke is 80. voeten, ende hetKroo-
nement is rondom behangen met Vendels.

Is breed iio. voeten, zynde in het Order Compolite.

De zelve verbeeld den H. Macarius in Glorie , rondom om-
lingeld met Engels in de Wolken.

Zy is gefchilderd op Raemen, verbeeldende eene kreuze Façade
met zyne Doorzichten op zyde , ende in het midden een opgaendg
werk met het Beeld van den H. M<^C/^r/«^inhet Kroonement ; deza

Arke heeft noch twee andere Beelden van bezyden op de Pedéfta-

len , verbeeldende de Heylige Amandus ende Bavo , ende op de

Arke zyn geene andere Infcriptien als de naemen van die dry Heylige,

Zy heefteene Openinge van 16. voeten breed, ende 32. voe-

ten hoog.

Ket achterwerk is ieder breed 30. voeten. Deze Arke is geheel

geK:hi{derd in eene fchoonegoufte met veranderinge van kouleuren.

II. ARKE TRIOMPHAL,
|E welke zal opgerecht ende gegeven worden door zyne Hoog-
weirdigheyd den BifTchop van Gend, beneden den Kalanderberg

nevens de Koedraete, des zelfs geheele hoogde beftaet in 72. voe-

ten endede breedde in 42., zy verbeeld in 't Perfpe6^if de Conca-
viteyt van eenen halven Cirkel , de welke vertoond is door dry

Arcaden , van welkers de middelfte maer alleenelyk is open , enc|e

H



deze Openinge begrypt in haere hoogde 31. voeten en half, ende

is 16. voeten breed 5 boven welkers Openinge ftaet dit Jaerfchrift;

In soLennlls MaCarll EpIsCopUs canDaVensIs.

De voorzeyde Arcaden fchynen onderfteund te zyn door witte

Marbere Kolommen met hunne entablementen in een ander kouleur ,

het order der Architecture zynde Doricq.

Is ook vercierd , zoo op de Pedeftalen , als in de Nichen met

zyne Figuren in 't wit, verbeeldende de vier Cardinaele Deugden,

als zyn, Voorzichtigheyd, Rechtveirdigheyd , Maetigheyd , Sterkheyd.

Boven de Corniche tufTchen de voorzeyde Arcaden , ftaen ver-

fcheyde ftutfels , de welke onderfteunen eene Baluftrade , op welkers

Pedeflalen ftaen differente Piramiden , Vazen , &c. ; daerboven

ftaet een openlochtig Coupel vercierd met zyne Draperien ofte

Gordynen , Kinderkens , &c.

Op het opperfte van den Dom is geplaetft de Wapen van zyne

Hoogweirdigheyd , onderfteund door diverfche vliegende Kinder-

kens ende vercierd met zyne teekens van Triumph , als Standaerd ,

Vlaggen , &c. alles in gevarieerde doch aengenaeme kouleuren.

III. ARKE TRIUMPHAL,
DE welke zal opgerecht ende gegeven worden door de Eervr«

PP. Capucinen , aen den ingang van den Kauter aen het Huys
van Mynheer Draeck , tot aen het Kauterftraetjen.

De hoogde van den grond tot het opperfte beftaet in 68. voe-

ten , en van het Kroonement tot het onderfte der paffage is van

32. voeten ende de breedde van 16.; de zelve is gemaekt in het

Order Corinthien , en zal van den eenen kant vertoonen hoe de

Voorfpraeke van den H. Macarius door de Maegd van Gend word

afgefmeekt tot Befcherminge tegen de Pefte, het welk op de naer-

volgende maniere zal verbeeld worden.

In het middelfte verdiep van het Kroonement zal tuiïchen

de Wolken gezien worden den H. Macarius in zyn Biftchoppe-

lyk Gewaed , een weynig leeger ia het verdiep de voorzeyde
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Maegd weenende , en de oogen nae den Hemel ende de handen nae

de Aerde 5 verzoekende zyne huipe vooriiaere Borgeryc.

In de verdiepen ter zyden tufTchen de Pilafters zullen van ideren

kant verbeeld worden verfcheyde Perfonagien hunnen toevlucht

nemende in de ziekten tot den H. Macarius , breeder uytgeleyd

door verfcheyde Jaerfchriften.

Van den anderen kant zal noch verbeeld worden den H. Maca-
rius zyn Bifdom ftellende in handen van den weirdigen Eleutherius ,

om te gaen bezoeken de heylige Plaetfen te Jeruzalem , 't welk

ook door Jaerfchriften zal uytgedrukt worden.

Den kant van de ftraete , tegenftrydig aen het voorenfte der

Arke 5 zal verbeelden eene WilderniiTe , in de welke den H. Maca»*'

rins word gevangen , gepynigt , en ten laeften los geheten zynde 3

nae de Nederlanden komt gereyft , &c.

IV. ARKE TRIOMPHAL,
DE welke zal opgerecht ende gegeven worden door de Eer\r.

PP. Recolleó^en , beneden de Zonneftraete nae de Brugge der

zelve Paters , ontrent het begin der Veldftraete met het zicht nae

den Kauter.

Deze Arke is geheel gefchilderd , zal in de hoogde hébben 68.

en in de breedde 36. voeten.

Zy zal gemaekt zyn in het Order Compofite.

In 't Kroonement zal verbeeld worden den H. Macarius op de

Aenroepinge van de Stad van Gend, door des zelfs Maegd ver-

beeld 5 voor den Throon des Alderhoogften biddende , op dat

Gend van de Pefte worde verloft en bevryd blyve. Dit alles en

Bas-relitf.

Van beyde zyden zullen wQfen dry Kolommen, welkers eerfte

zullen draegen eenen Pedeftal , onderfteunende des werks Kroone-

ment , gemaekt en Conforme met Figuerkens , draegende Stan-

daerds. De tweede en derde Kolommen zullen draegen eene Plinthe

met eene blaezende Faeme van elke zyde , ider aenwyzende een

Jaerfchrift : te weten , van den rechten kant ;

Hz
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h^C In DIVI MaCaiil JUbILso.

Van den flinken kant :

FaMILIa FranCIsCana canDensIs, pestlferls serVIens, serVata,

De Openinge voor de paffage zal wefen 30. voeten hoog , en

20. breed.

Van onder in plaetfe van Pedeftalen zal van eiken kant zyn

een Ornament van 8. voeten breed en Bas-relief ^ vertoonende

de Recolleé^en in Exercitie van Geeftelyke bedieningen aen de

geinfeóteerde zieke.

V. ARKE TRIUMPHAL,
OPgerecht ende gegeven door de Eerw. PP. der Societeyt

Jefu , ftaende op het eynde van de Veldftraete tegen de

Kooremerkt.

Defe Arke is van twee kanten gefchilderd in kouleur van

Bentemfchen Steen 5 in het Order van Corinthien : zy is 58. voeten

hoog 5 en 32. breed. Haere Openinge heeft 16. voeten vvydde,

30. voeten opwaerds ofte hoogde. Boven de Pilaeren ziet men van

wederkanten als in wit Steen iiytgedrukt de Hope ende de Lief-

de van den H. Macarius , die met veel betrouwen op Gods
bermhertigheyd zyn leven opgedraegen heeft tot welvaerd van

het Volk door de Pefte befmet. in het midden leeft men dit

cenig Jaerfchrift ;

In JUblLaso MaCarll canD^e soCIetas JesU.

VI. ARKE TRIOMPHAL,
OPgerecht ende gegeven door de Exempte ende Koninglyke

Abdye van S. Pieters nevens Gend , t'eynden de Koore-

merkt ontrent de Jurifdié^ie der zelve Abdye, aldaer zicht heb-

bende ; is 90. voeten hoog ende 58. voeten breed.

Deze Arke zal gemaekt ende gefchilderd zyn in het Order

Compofite , in het ^midden is eene Openinge ofte Doorgang
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van 31. voeten hoog en 17. breed , verzeld met Pilafters ,

Contrepilafters ende ronde Kolommen , onderfteunende eenen

groote Koupel ofte Dom ; ter zyden op de felve Kolommen

zyn geplaetft de Figuren van S. Pieter ende Pauwei Patroonen

van deze Abdye, de welke maeken het iiytftrekkende deel van de

Arke ; dit uytfpringende deel is in 't geheel 36. voeten breed ;

ende aengezien defe Arke boven des zelfs groote Openinge voor-

zien is van Architraven 5 Frizen ende Cornichen, die malkanderen

van binnen doorkruyflen , ftaet boven de Corniche ende Pilafters

eenen Bogen op de wyze van eene Niche, verciert metFeftons ende

andere vercierfels, boven de welke, onder den voorfeyden Dom,
ftaen de Wapens van den Abt ende van de Abdye van S. Pieter ,

in het geheel gekroond met verfcheyde Vendels ende Trophëen,

ftaende in het midden de Figure van den H. Macarius, opdrae-

gende tot den Hemel zyne wenfchen ende gebeden om ons te be-

vryden van de peftilentiele ziekten.

Geheel het werk van deze «Arke zal gefchilderd zyn in het kou-

leur van Benterafchen Steen , alle de Figuren in Marber, ende de

Vercierfels , Bloemen , Feftons, Kapiteelen , &c. in goud : ter weder-

zyden van dit uytgeftrekt werk ziet men eene hollige Galderye ,

welkers Openinge 13. voeten hoog ende 6. breed is, onderfteund

zynde met Kolommen , Kapiteelen en Cornichen , vercierd ende

gekroond door twee Engelen ofte Genii , houdende eenen Schild

met de volgende Taerfchriften :

1. Vero Deo sanCtoqUe MaCarlo pr^sUL selger,

2. BLanDInlUMqUe ConseCrarUnt.

VII. ARKE TRIOMPHAL,
OPgerecht en gegeven door de Eerw. PP. Predikheeren , Lieve

Vrouwe-Broeders en Auguftynen, ftaende aen den ingang van

de Drapftraefte , met 't zicht nae de Gersbrugge.

De hoogde is 66. voeten en 28. breed , zy is in het Order Co-

rinthien , geheel ge(childerd ; déze Arke verbeeld een aerdig verfchiet,

waer van de Kolommen en Pilafters zeer aengenaem aen eengebragt.
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gefchilderd zyn îii wit en rood, doorloopende met alderleye Aderen

van Marber.

Zy is vercierd van boven in de Niche met den weirdigen Peft-

Patroon den H. Macarius , verbeeldende de Liefde , medewerkende
met de Zyde-Figuren het Geloof en de Hope , maekende de dry

Godelyke Deugden , ende op de Onder-Corniche ftaen de verlich-

tende Biiïchoppen Livinus en Amandus Patroonen van Gend.

De Openinge is i6. voeten en 31. hooge, de zyde-ftukken zyn

6. voeten breed.

Boven den Bogen ftaen de Wapens van de dry Orders hier voorea

vermeld, waer onder ftaen de volgende Jaerfchriften :

ConVoCatlonIs MUnere , Dote , zeLoqUe ,

prœDICatores , ^LIanl , AUgUstlnlanI MaCarlo.

De andere zyde met het zicht nae de Drapftraete is infgelyks

konftiglyk gefchilderd ende rykelyk vercierd.

VIII. ARKE TRIOMPHAL,
OPgerecht ende gegeven door de Broeders Alexiaenen, ftaende

ontrent de Torrebrugge.

De zelve is in het geheel hoog 52. voeten, ter breedde van 25.;

de zelve is gemaekt van wederzyden met eene Kolomme , Archi-

traven , Frizen ende Cornichen in 't Order lonicq , gefteld op zyne

Plinthen , &c. , met Confolen en Bloemfeftons : in het midden van

de zelve eene Kartelle , waer in ftaet het volgende Jaerfchrift:

ALeXIanI canDenses s. pr^sULeM CeLebrant.

Boven de wederzydfche Kolommen ftaen Confolen tot verval

en dragt van de groote Corniche , die haer beftrekt rond en boven

den zelven Bogen; boven de zelve Confolen ftaen twee Engelkens

houdende ider eenen Schild , waer op ftaen de volgende Jaerfchriften :

ACCIpe ALeXIanorUM Dona.

EXULtate In Deo & sanCto MaCarIo=
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Boven de zelve groote Corniche op ecnen geconfoïeerden Pe-

deftal is gemaekt eene groote Kartelle , onderfteund door twee En-

gels waer opgefchreven zyn de volgende Jaerfchriften :

LUX AntloChlze GanDaM reCreat.

MaCarlUs LUCIDUs. ' "

hIC LaUDetUr MaCarlUs.

Boven de gemelde Corniche en achter de voorzeyde Kartelle ftaet

geformeert eenen Koepel ofte Dom van onder kreiis , ende van bo-

ven rond, alles afgebeeld met draeyende Confolen , Banden en Loof-

werk, boven welken Koepel ftaet gefigureert den H. Alexius in de Wol-

ken, met een Kindeken houdende eenen Trap, als een eygenfchap

van den zelven H. Patroon van dit Kloofter.

De zelve is geheel gefchilderd ; de Kolommen en Figuren in

witten Marber , alle de Cornichen , Plinthen , Architraven , in zwart

Marber , alle de TufTchen-Panneelen in rooden Marber , alle de Kar-

tellen , Loofvverken, &c. zyn in geel kouleur, vertoonende goud.

De Openinge van de Poorteis wyd i6. voeten, en de hoogde 30.

IX. ARKE TRIOMPHAL,
Die geftelt word door de Stad op d'Hoogftraete in den omme-

keer van de Peperftraete , nevens het Huys van den Heer

Schepenen Pattheet.

De zelve is gefchilderd in 't geheel , en heeft de hoogde van 65.

voeten, ter breedde van 33.; van onder op de Pedeftalen tuflchen

de Kolommen twee Figuren, verbeeldende dejuftitie, enócPalIas

de Wysheyd.
Boven de Cornichen vier andere Figuren vertoonende twee met

den Hoorn van Overvloed, ende de twee andere daer achter met

Vendels ,- verbeeldende de Triomphe , &c.

Daer tufTchen boven den Bogen eene Kartelle van wederkanten

inet eene blaezende Faeme ; boven de zelve Arke de Stad Gend
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«3etdenLeeu\^ en het Wapen; op de Kartellen ftaen deze naervol-

gende Jaerfchriften ;

senatUs & popULUs canDensIs sanCto MaCarlo.

Het Magiflraet en het Volk van Gend heeft dez.e Arke opgerecht ter

eere van haeren Befchermer den H. Macarius.

Ita LaUDIbUs ConseCraMUs.

Aldus vieren ivy hem door onz,e Lofzangen.

X. ARKE TRIOMPHAL,
OPgerecht ende gegeven van wegens het Groot Beggynhof

van S. Eliz^beth , ftaende op de Biirg-ftraete ontrent het zelve

Hof met het zicht nae de Peperftraete.

De zelve zal hooge wezen 85. voeten, enin haere breedde 34.5

de zelve is gemaekt in het Ofder lonicq.

Zy verbeeld eene doorzichtige Rotonde , ende vanboven eenen

doorzichtigen Koepel ofte Dom; boven de Pedeftalen van onder

zyn geplaetft 4 Figuren, twee langs wederzyden, verbeeldende het

Geloof en de Hope , ende de twee andere de Voorzichtigheyd

ende Standvaftigheyd ; boven de Kolommen van wederzyden twee

Engelkens houdende eenen Schild 3 waer op Itaen de volgende

Jaerfchriften :

't Is gejont Door 't BeggYnhof Van s. ELIsabeth aen

MaCarlUs BissChop.

't BeggYnhof soeCkenDe hier In hULpe bY MaCarlUs.

Op den Koepel in het midden ftaet de H, Eliz^abcth gevende eene

Almoeflc aen eenen armen Man.

De zelve is geheel gefchilderd , de Kolommen en Figuren zyn

in wit Marber; de Panneelen , Pedeftalen, &:c. in rood Marber ;

alle de Architraven, Frizen en Cornichen zyn in zwart Marber; alle

de Ornamenten, Bazementen en Kapiteelen zyn in goud.

De Openinge in het midden is 12, voeten en in de hoogde 25.

De
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De twee werken ter zyden de poorten, zyn ider breed ii.

voeten. Men leeft boven de Kolommen van de Arke noch de vol-

gende latynfche Jaerfchriften :

HoCsoLenne troph^UMobtULerUntsegln^s ELTsabethiEGanD^e.

opeM ILLIUs EpIsCopI DeVoté pro Ipsis pLagltantes.

XI. ARKE TRIOMPHAL,
OPgerecht ende gegeven door de Eerw. PP. Carmeliten Difcal-

cen , ftaende voor hun Kloofter op de Burgftraete.

De zelve is 50. voeten hoog , in het Order Doricq ; haere

breedde is 33. voeten ; van onder met dry Openingen ofte Poor-

ten , de welke 12. voeten hoog zyn ; de middenfte is 9. voeten

breed, ende de andere twee ider 7. voeten.

De geheele Arke is opgemaekt in den Moft , in het midden ver-

beeld zy den H. Joamies Bapti/ïa , aen wie den H. Macarius word
vergeleken : want volgens de getuygeniffe van de H. Schrifture ,

Joannes is geheyligd geweeft in den fchoot van zyne Moeder: zoo

ook Macarius Vcin zyn Doopfel afwas met naem ende daed gehey-

ligd , aengezien Ma)c*:»oi ofte Makarius in 't Griekfch, beteekent Beatiis

ïn'tLatyn , in 't Vlaemfch Heyligien gelyk Joannesvde Menft^hen heeft

bekeert door het Doopfel van Boetveirdigheyd , zoo ook Macarius

door het Doopfel Christi ; gelykJoannes heeft gepredikt het toeko-

mende Lam, zoo Macarius het Lam voor ons gekruyft; gelyk ]oannes

was den Voorlooper Christi, zoo was Macarius den Verbreydervan

het Geloof Christi &c. Om deze eygendommen fchynt het, dat

het door het ingeven van den Alderhoogften gefchied is , dat zyne

Reliquien gedraegen en gefteld zyn in de Kerke van den H. ]oannes

Baptifïa , die nu genoemt word S. Bavo , om aldaer met die van den

H. ]oannes geëert te worden.

, Op het hoogfte van de Arke ftaet eenen Engel met een blae-

zende Trompet, ende met dit volgende Jaerfchrift:

NUnC CeLebrls gorDUna trIUMphat.

Nu zegenpraeh de vermaerde Stad van Gend,

l
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Wat leeger het Wapen van het Order van Carraelus , met dit

volgende Jaerfchrift:

CarMeLUs sCUto gaUDIa signât.

Door dit Wapen betoonen de Eerw. PP. Carmeliten hunne vreugd.

Boven op ideren hoek ftaet wederom eenen Engel met een

blaezende Trompet met deze volgende Jaerfchriften :

Den Engel aen den rechten kant ;

1. eCCc Deo jUbILaMUs oVantes.

Ziet wy Jubileren in God met vreugd,

Den Engel aen den flinken kant :

2. proteCtïE spLenDetqUe MaCarlUs UrbL
ïn dez^e behoude Stad Jchynt Macariiis in glans.

Op de bovenfte Corniche , dit Vers ende Jaerfchrift :

qUI fUIt In VIta CoMpar spLenDore Joannï,

ILLIUs In teMpLo Corpora fanDa CUbant.

In het midden joannes Baptifla in eene Kartelle , ende rond de

Kartclle van onder dit Jaerfchrift :

VoX aCCLaMantls In Deserto.

Wat leeger :

hIC MaCarlUs DIVo Joannl parlLIs, &c.

XII. ARKE TRIUMPHAL,
OPgerecht ende gegeven door de Gedeputeerde der Staeten

van Vlaenderen , de zelve zal flaen ontrent het eynde der Burg-

ftraete raaekende vanden eenen kant zicht nae de PP. Dilcalcen,

ende van den anderen kant nae de Hoofdbrugge ontrent de ftraete

van het Gewat.

Deze Arke is tot I20. voeten hoog, en breed tot 57.5 zynde

de Openinge ofte Doorgang hoog tot 40. voeten ende breed 20.;

de zelve is geheel gefchilderd in 't Order lonicq , verbeeldende eenen

Dom , in het Frontifpice met de Wapens van Haere Majefteyt , de wel-

ke gehouden worden door twee Geniën met deze Jaerfchriften:
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AUstrIaCIs aUpICIIs seMper pla canDa fLoreblt.

Van onder is die Arke vercierd op de Pedeftalen met vier Figuren,

verbeeldende de Voorzichtigheyd , Rechtveirdigheyd , Goedertie-

rendheyd en de Wederhoudinge, welke Figuren zyn lo. voeten hoog.

Bèiievens de Wapens zyn twee Bas-reliefs , verbeeldende d*
Predikatien van den H. M^c^r/w^ aen het Volk, met ditjaerfchrift:

pIUs & zeLosUs ethnlCorUM DoCtor.

Het ander alwaer hy glorieus optrekt nae den Hemel , met het

volgende Jaerfchrift t

Coronatüs In spLenDorlbUs sanCtorUM.

De Arke is gefchilderd in rooden ende grauwen Marber, hebbende
haer zicht nae de PP. Difcalcen.

Aen de andere zyde word verbeeld eene tweede Arke gefchilderd

in het groen , vercierd met witte Vazen ; deze Arke is van de zelve

hoogde ende breedde als de voorgaende.

In haer Frontilpice verbeeld zig een groot Bas-relief, alwaer den
H.Macarius de menfchen byftaet, befmet zynde van de Pefte, met
het volgende Jaerfchrift :

VerUs CceLestls MeDlCUs.
Aen wederkanten vertoonen zig twee Engelen , onderfteunendc

eenen fchild , waer op de Wapens van de Provincie , met zeven

Vendels , &c. &c.

ponlt proVInCIa MaCarIo canDse JUbILantl.

XIII. ARKE TRIOMPHAL,
r^E welke zal worden opgerecht ende gegeven door de Kaflelrye

^-''van den Auderburg, aen den hoek van de Pharailde-plaetfe

gaende nae de Vleefchhuys-brugge.

De hoogde zal wezen 76. voeten , en de breedde 42. ; ge-

werkt in het Order Doricq , verbeeldende den Akkerbouw met all©

zyne eygendommen , langs de gezeyde Pharailde-plaetfe: boven

de Kolommen langs den rechten kant word vertoont de Fa-
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brique der Kaflelrye in de lyne Laekens , door eene Vroiiws-per-

foone met haer Spinnewiel , langs den (linken kant boven de Ko-

lommen word verbeeld de Landbouwerye , door eenen Lands-

man ruftende met zynen (linken erm op eene Spae , ende in de

rechte hand houdende eene Zyzel.

In het midden boven de Cornichen (ïaet het Wapen der KalTel-

rye, rondom vercierd met de eygendommen van den Landbouw,

beftaende in Koeyen , Schaepen , &c. ende in voorder Werk-

tuyg van de Landbouwerye , als Ploeg , Egde , &c.

Op den Bogen opgerecht boven het voorzeyd Werktuyg word

vertoont Aurora, endede neirftigheyd der Landslieden door eenen

kraeyenden Haen.

In het opperfte deel boven de Corniche zyn de dry Godinnen

Tellus , Pomona en Ceres , de eerfte Godinne Tellus verbeeld de

Aerde, zittende op eenen Leeuw, in den rechten erm houdende

den Hoorn van Overvloed ; de tweede Godinne Pomona , vertoo-

nende de Vruchten , prefenteert de zelve in eene Mande aen Tel-

lus; ende de derde Godinne Ceres verbeeldende den Ougft, draegt

op haere fchouder eenen (choof Tarwe.

Ter zyden is de zelve Arke vercierd met Boomgewas , eenen der

voornaemfte eygendommen der Landbouwerye.

Zy zal gefchilderd wezen in het kouleur van Bentemfchen Steen ,

wanof de Bazementen , Kapiteelen , ende de tu(rchen gevoegde

Bloemen zullen opgehelderd zyn met goud.

De Gordynen , hangende onder de Architrave tuffchenbeyde de

Kolomen in het midden, zullen gefchilderd zyn in cramoili kouleur,

ende vercierd met vergulde Feftons.

De Optn'nge ofte Doorgang van deze Arke in het midden,

zal breed wezen 14. voeten , zullende de zelve Openinge in haere

hoogde hebben tot 32. voeten , ider deel van wederzyden der

voornoemde Arke zal breed zyn 14. voeten, waer op gefigureèrt

zullen worden de Kolommen in het voorzeyd Order Doricq.

Deze Arke , die van d'andere zyde het zicht nae de Groenfelmerkt

zal hebben, zal op de zelve wyze met veel pracht gefchilderd zyn»
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XIV. ARKE TRIUMPHAL,
OPgerecht en gegeven door de Abdye van Baudeloo , ftaende

aen den hoek van de Langemunte recht over het groot Kanon
met het zicht nae de Vrydagmerkt.

De-geheele hoogde der Arke is 67. voeten, ende de breedde 48.
zynde het Order der Architeé^ure van onder lonicq, en van boven
Compofit, zy verbeeld de Verzoeninge die M^c^mw heeft gemaekt
tufTchen Baudtwyn den IV. 5 en zyne Onderzaeten binnen Doornyk.
De zelve is gefchilderd , te weten de Kolommen , Figuren en Or-

namenten in wit Marber , en de entablementen der Kolommen ,

Pedeftalen , gronden , &c. in een purperachtig Steen , de Kapitee-

len , Bazementen , Cieraeden , &c. in goud.

Zy verbeeld eene Arcade circulaire en convexe met zyne uytfpron-

gen, Kolommen en Contrepilafters &c. alwaer ook perfpeé^ivelyk

is zienelyk het interieur concave der gezeyde Arcade , alles in het

voornoemd Order lonicq , welkers gezeyd werk onderfteunt eene
tweede Colonnade in het Order Compofit , ook met haere Door-
zichten 5 &c.

Waer boven voor Frontifpice is ftaende het Wapen der Abdye
van Baudeloo , onderfteund door twee Engelen , en vercierd met
zyne teekens van Triumph , als Standaerds , Vlaggen , Wimpels ,

&c.
De Figuren, die zy verbeeld, zyn de vier chriftelyke Deugden,

verfcheyde Kinderkens , en 'zoo voords.

De Openinge ofte Doorgang is in d'hoogde 25. voeten , en de
breedde van 12, voeten en half, daer boven leeft men het volgende

Jaerfchrift :

sanCto MaCarIo ereXIt BaUDeLoo.

Dez,e is opgerccbt ter eere van den H. Macarius door di Abdye van
Baudeloo.
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XV. ARKE TRIOMPHAL,

OPgerecht ende gegeven door het Magiftraet dezer Stad , op de
Paradeplaetfe ontrent het Belfort.

De zelve heeft in het geheel de hoogde van 75. voeten , en in

haere breedde 30. voeten , wanof den Doorgang van de groote
Poorte in het midden is van 16. voeten , ende in haere hoogde 30.
Deze Arke is geheel gefchilderd fchynende Creiisgewys , ver-

cierd met zyne Kolommen , in het Order Doricq ; boven de
Cornichen ende boven den grooten Bogen ftaet het Wapen dezer Stad

met zyne eygendoramen ende de daer toe behoorende Ornamenten,
ende vervolgens zyn gefteld boven de Kolommen, twee Statuën ofte

Figuren , d'eene verbeeldende de Rechtveirdigheyd ende d'andere de
Voorzichtigheyd ; boven de Corniche, waer in het voorzeyd Wapen
ftaetj word verbeeld de Maegd zittende in haerenThuyn, vercierd met
haere behoorelyke Ornamenten ende eygendommen; welke Arke
geheel gelchilderd is in het kouleur van Bentemfchen Steen , de Ba-

zementen , Capiteelen , Bloemfeftons , ende alle de voordere Orna-
menten zullen verbeeld worden in het goud , &c. &c.
Op de zelve Arke vind men ook dit Jaerfchrift:

EXULtat GanDa In sanCto MaCarlo.
De Stad van Gend verheugt z,ig in den H. Macarius.

XVr. ARKE TRIOMPHAL,
/^Pgerecht ende gegeven door zommige Parochiaenen van Sinte

^^ Michiels , ftaende voor den Ingang der Kerke langs den kant der

Paters Predikheeren.

Deze Arke is in haere hoogde beftrekkende 65. voeten en 32. in

haere breedde, van het Order lonicq; zy verbeeld eenen Dom geheel

uytgewerkt, zynde in het Frontifpice zes Pilaereq , en zes die

hun van achter vertoonen , welke benevens de Frizen en platte

Werken in witten Marber gefchilderd zyn ; dePedeftalen, Architra-

ven , Cornichen , Plinthen in zwarten Marber , en alle de Cie-

raeden in het geel; voor de Pilaeren zyn twee Figuren , 't Geloof
ende de Hope met hunne bediedfels in witten Marber. Op de
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Cornîchen zyn 4. Cherubinen van witten Marber , ende zes Vaenen ;

de Cherubinen houden elk eenen fchild in de hand met Jaerfchriften ,

verklaerende den lof van den H. Macarius.

1. pr^sUL MaCarlUs orbls DeCUs.
2. CœLestIbUs CongaUDIUM.
3. GanDaVo LUe afFLlCto soLatlUM.

4. aC DULCe Hannonl^ refUglUM.

't Opperfte van d'Arke îs den zegenprael van den H. Ards-Engel

Michaël vertoond in de Wolken , in de welke ook de wederfpannîge

Engelen al vallende gezien worden.

In het midden van d'Arke is eene Kartelle in de welke gelezen word
het volgende Jaerfchrift :

DIVI MaCarll JUblL^o paroChla.

Het diepfte deel van den Dom word gevolt met eenen Dais ofte

Troon , de hoogde is 20. voeten en 10. breed , dienende om
op den dag van de Proceffie van Devotie te ftellen eenen Autaer,

om daer op te ruften het Venerabel.

XVII. ARKE TRIOMPHAL,
OPgerecht ende gegeven door de Confrérie van S. ]oHs , ftaende

voor hun Gildenhuys op de Hoogpoorte.

De zelve is geheel gefchilderd , vertoonende in het midden het

Afbeeldfel van Zyne Koninglyke Hoogheyd , vercierd met ver-

fcheyde teekenen van zegenprael , &c. &c.

NOTA:
Men kan voor aïs noch geene Befchryvinge geven van de Vercieringe

der Hiiyzen , langs ivaer de ProceJJïen van Devotie en de Cavalcade

zullen pajjeren , dewyl de zelve maer in gereedheyd zullen gehragt

zyn op de vaflgejïelde dagen ; nochtans volgens den iver en de gene-

gendheyd , die men in 't algemeyn ziet uytfchynen , en ten welkers opzicht

men van nu groote heweginge en aenzienelyke toehereydzelen bemerkt ,

kan men niet anders oordeelen of die Vercieringen zullen volkomentlyk

aen de Jchoonheyd en kojïelykheyd der Arken beantwoorden.
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UYTLEGGINGE
Van het Vierwerk , het welk opgerecht ende aengejîeken z.al worden

binnen de Stad Gend op de groote Merkt , genaemd Vrydag-merkt ,

ter oorz^aeke van het zeeven honderdjaerig Jubilé van den H. Maca-
rius , van wegen ende ten privativen kofie van de Heeren Gedepu-

teerde der Staeten van Vlaenderen , den eerfien Jcboonen dag der

dry volgende i te weten i,, 2. ofte 2)-]uny.

EERSTE DEEL.
1. "PXlt Deel zal verbeelden eene Sphère ofte Aerdbol draeyende

^-^ op zyne as , den welken zal veranderen ende opengaen in

eene Tulipe, gemaekt van zes bladeren, danof het langzaem

middendeel verdeyld in dry logen , zal vertoonen verlcheyde

afbeeldfels ; 't gene van Zyne Koninglyke Hoogheyd zal zig laeten

zien recht over het gezicht van Zyne gezeyde K. H. zoo haeft

den Aerdbol zal ophouden van draeyen.

2. In de middenfte verbeeldinge zal vertoont worden het Wapen
van het Huys van Ooftenryk , bedekt met de Keyzerlyke

Kroone in wit vier , met een voorgaende vercierfel in door-

fchynende vier , het welk zal doen lezen deze woorden :

VIVAT MARIA THRRESIA.
3. De Plaete ter rechte zyde zal voor eerft verbeelden den Naem

van Zyne Koninglyke Hoogheyd in vierige pylen , ende de twee-

de vercieringe in rood vier, hetjaerfchiift overeenkomftig met

de blydfchap over de gelukkige komfte van Z. K. H.

NOTA : Dez>e dry Deelen zullen /amen vertoont worden , en

des z^elfs Cieraeden z,idlen gelykelyk achtereenvolgende z/yn.

4. Het Paleys van de Zonne in dry achtereenvolgende vercierin-

gen , welkers openinge in het verfchiet tufTchen de Pilaeren

zal vertoonen in een duyfter en rood vier den kuyl van Vul-

canus, in den welken de Cyclopen fmeden.

Het eerfte cieraed der Pilaeren , zal beftaen in een verlich-

tende
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tende vier ; het bovenfte zal vercierd zyn met vierfchichten in

krollinien.

In de tweede vertooninge het midden der Pilaeren zal ver-

cierd wezen met Sterren , ende de Kroonlyfte met ringen van
Vierpylen , Cometen ende met twee groote onbewegelyke Zon-
nen, de welke drymael zullen veranderen.

In de derde vertooninge alle de openingen van de Pilaeren

zullen verfchynen in een klaer vier, ende de hoogden in water-

vallen ende in chineefche boomen met de Jaerfchriften : Uu.

C. D. E. F. G. volgens de aenwyzinge der plaete hier voorea.

I I. D E E L.
Dit Deel zaI heginnen met dobbele Vierpylen , met Kanon ende

Mortierfcheuten.

1. T TEt zelve zal voorders verbeelden eene groote onberoere-

*--*-lyke Zonne met een onderftaende opfchrift in vier: deze

Zonne zal met haere ftraelen aenfteken eenen Phœnix , allufie

maekende op den H. Macarius , den v/elken zig zelven heeft

opgedraegen tot behoudeniiïe van het Volk van Vlaenderen

in de verwoedende plaege der Pefte , Moriendo pe/ïem extinguit.

2. Den Naem van den H. Macarius omringeld met de ftraelen ,

genaemd in de konftwoorden van vierwerk Groote Glorie , ende

op den voet eenen waterval overdekt met boomen , verbeel-

dende chineefche bloemen.

3. Een groot konftig werktuyg , genaemd Machine Pyrrhique.

4. Eene tafel op de welke draeyen dry Raden der Fortune met

verfcheyde dobbele Roozen. I

I I I. D E E L.
Dit Deel z^al geopent worden als het voorgaende,

I. p En tweede Pyrrhicq konftig werk , vercierd met vier veraa-
*-* derende Vertooningen.

* Zlit de plaete van hst Fierwerk Lin, C p. E, F. G.

K
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2. Twee ringen van vierpylen , genaemd GuiUochis ende Giran»

dokn.

3. en 4. Verfcheyde Molekens ende draeyende Zonnen , twee van

de zelve zynde van vier verfcheyde kouleuren : te weten , groen ,

rood j blouw ende geel , de welke men onderfcheydendlyk

d'een naer d'ander zal zien. Twee onevenmiddelpuntige Molens^

I V. D E E L.

Het z^elve z>al heginnen als het tweede.

r. T TEt zal voorders vertoonen eene Sterre, ende eene Cometc
«*—^van metael 5 welke fchoone ftukken drymael zullen veran-

deren in onbegewelyke Zonnen.

2. Een groot Pyrrhicq werktuyg van dobbele Roozen , ende van

draeywinden ofte tafel vierpylen.

3. Eene wel gefchikte kifte vervold met vierpylen , die in de locht

zal verbeelden eene kantige Naelde ofte Piramide.

4. Verfcheyde kantige Naelden ofte Piramiden van vier ofte

ftinkpotten.

V. DEEL.
Dit Deel zaI hegonjl worden gelyk de dry voorgaende.

1. pEne gefchikte kifle van zes honderd vierpylen van ver-

•'L-'fcheyde formen.

2. Twee Leeuwen met de Jaerfchriften : litt. A. B.

3. Twee Draeken voor de openinge van den kuyl van Vulcaitus.

4. Eene Hof-galderye van vier ; verfcheyde kiften van fpring-

buffen en fiinkpotten , waernaer de fmiffe van Vulcanus , ende

al het gene maekt den kuyl der Cyclopen, verdwynt, ende

alles word geëyndigt met groot verlichtende vreugde- vier.

E T N D E.

* Ziet plaete van het J'krwerk Lilt. A.B.
Vidit JE. F. AUDENAERT Deken van S. Baefs,! C
Vidit J. F. DIERICX,
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LYSTE DER PERSOONEN
De welke de CAVALCADE vergez^eJ/chappen , opgejîdd volgens het

Order der Mombers van ider Deel.

EERSTE DEEL.
1. TAE f«-ee Majors der Stad,

JLJ Caro]uS']ofefhus de VEpée.

Vetrus Della Faille.

2. Een Detachem, Dragonders.

3. DëTimbalier en Trompetters.

4. Den PAUW, op den welken
is gezeten Monica de Kimpe,

Van vooren , Joannes Fyn.

5.1. W vGENvandenHeyligen
AMANDUS.

Heydenfchen Offeraar,

Tbilippus de Favyn.

1. Kleyne Dochter,

Judoca Pycke,

2. Ifahel'.a de Cooman.

I. Kkynen Jongen ,

Macarhis de Loof.

yz.. ]oavi:s Poehman.

De Triumpherende Religie.

Miiria vanden Brotk

Engel geleydende depeirden,

Thilippus Sermon.

S. Amancius,
Joannes Telliers,

6. De Religie , Coleta Racy.

7. De Kaffelryen en Landen,
Jacohus Herman.

Jofephus Malfefon,

Joannes Scbeire.

Emanuèl Boele.

Henrkus Simoens.

Joannes Hoovent.

8. Den PHŒNIX.
„ , f lucohis Ccrnand.
Ter zyden-* -i , ,,

•^ iJudocus Moreels.

5. II. WAGEN van den Heyli-

gen LIV1NU3.
Engel Geleyder ,Joann.Evens.

1. Engel houdende het Bil'

fchoppelyk Gewaed ,

Fetrm Rte^Us.

2. En_2;el , Joannes Duyvetter.

1. Engel houdende de Inftru-

menten der Martelie ,

Jacohus Evens,

S, Engd, Benedi3us I)uyvetter.

1. Engel in Glorie ,

Henricus Delvatix.

2. Engel,

Jacohus van Rentergem.

S. Livinlis, Petrus Iman.

10. De Faeme ,

JEgidius Hertfchap.

11. Zeven Engels metTrompettë.

Servatius Somers.

Joannes Sulmon.

Paulus Steenbeke.

Confiantinus Thylaert.

Francifcus Gojuert.

Jacohus Landsheere.

Antonius Ronfe.

12. III.WAGEN, de Maegd van

Gend, Coleta Coppens-

13. Twee Standaerd-draegers ,

1. Francifcus Terby.

2. Ignaüus van Laer.

T4. Den Bewaer-Engel ,

Bcrnardu! Claeys.

15. De Godvruchtigheyd ,

CaroUna Muffchebroeck.

De Geleerdheyd ,

Tberefia du Bofch.

16. Den Standaerd-draeger van

Boudewyn, Carolus Morel.

17. De Edellieden van Boude-

wyn ,

Amandus d^Uane.

Petrus de Rudder.

Jofephus Keerjfe.

Emanuèl Heyman.

Jacohus vander Maeren.

Joannes de 'Saeyer.

Guillielmus de Mncrloofe.

GuiUtelmus Kervyn,

Carolus Kervyn.

Carolus de SadeUcre.

Bernanlus Huyhrecht.

Bernardus du Bofch,

Petrus Hawelinck.

Jnfephus v:'n Waes,

Francifcus de Nacyir,

Joannes Bode.

18. Baudewyn den IV. ,

Emnnuël d'Hane , d'Èeckhove.

Ognie van Luxembourg ,

Albertina Ravalli.

19. Op den PELICAEN',
Therefta Maldeghem.

_ , Çjacob,vanDrie(rcbf,Om leeg-^ •{. t / l d° l^Joann.JofepbusRacy.

20.WAGEN,dePeae.
De zieke en boetveirdige.

Joannes van Achten

Gregorius MeefemueL
Francifcus Ardinaes.

Joannes Remel.

Petrus Einanuël Garjie.

Ciirulus Colier.

De verwoede Stad.

Coleta Vigneron.

S. Macarius ,

Francifcus Telliers.

Den verwoertenden Engel ,

Guillielmus Telliers.

21. Den Standaertl-draeger van
Koning Philippus den I.

Joannes Kervyn.

22. Edellieden van den Koning.
Livinus van Dammc.
Jofephus de Bajl.

Thomas de Bruyne.

Jofephus Thienpont.

Joannes Scouvemont.

Livinus Claes.

Joannes van B.'nedett.

Philippus Gooffcns.

Jacohus Mafquilier.

Emanuël de Keuckdaere.

Joannes SchelUnck.

Joannes Pcnnemm.
Carolus de Witte,

Joannes Heyman.
Petrus v.in Rijfcghem.

lu. as de Kimpe

23. Philippus 'Koning van Vrink-

ryl: ,

Ca;-vlus Banwens.

14. Twee Edeliiedea van Bauds-

K



wyn ,

1. Lucas cU Grooti.

2. Fyar.cifcus Sacy.

25. Boudewyn den V.
Caroïus Goethils^

Adela. van Vrankryk >

Catharina ds Goejin.

i6. Twee Edellieden van Baude-
wyn den VI.,

l.jofephus de Wolf.

2. Carolus Carpeniier.

C7. Bondewyn den VI.,
Ludovicus Papeleu.

Richilde van Henegouw,
Catharina JVieme.

f,Den EENHOORN, op den
welken gezeten is

Carolus Ryffchoot.

Ter zyden ,

Trancifcus de Cofter.

Irancifcus de Moorem.
Anna Reyffchoot,

cp. V. WAGEN, Verheffinge der

Reliqiiien

De Lye , Barbara Mafquilier,

De Schelde,
Petrus de Keerfmaeler.

4. Engels houdende hctBif-

fchoppelyk Gewaed ,

Daniël Grenier.

Francifcus CurfAts.

Francifcus van Daele,

Jacohus van Baele.

Den Biffchop Balduinus ,

Michatl Beneauw.

Den Biffchop Litbertus,

Taulus de Cuyper.

Den Abt van S. Baefs >

Guillielmus Vermeulen.

Den Abt van S. Pieters,

Vetrus de Cuyper.

I. Byftaender ,

Jacohus Hendrix,

a. Byftaender ,

Francifcus Dankegnier.

go. Het Geloof , AfflWa Racy.

31. De Steden,
Therefm TVamherfif.

Coleta Moerman,
Maria de Cooman.
Carolina de Loof,

]oanna Delmaye.

Ifaliella Rohyn.

32. Den Standaerd-dracger der

Ards-hertogen,

"Erancifcus Uajly,

(76 j
'

33. Groote van Spagnien >
Antnnius Wydooge.

Jacorus Broefom,

joaiines Verloge.

Jacohus Vifpoel,

Ludovicus ToUiers.

Nicolaus la Fontaine.

Ludovicus Bernaert.

Eugenius Ferplanken.

Francifcus van Beneden^.

Bernardus Bernaert,

Joannes Vlaming.

Joannes van Bavegem.

Joannes Knudde.

Francifcus Molyn.

Alexander Douterlinge.

Francifcus van de Vyvere.

34. 2. Edellieden van Albertus,

1. Livinus de Bajï,

2. Ignatius Carton.

35. Albertus , Guillielmus Tyike.

Ilabella, Ifahella Vycke.

36. 2. Edellieden van Albertus ,

1. Bernardus Seth.

2. Joannes Mafquilier,

37. Den LEEUW , op den vv'el-

ken gezeten is Fetrus Necker.

Ter zyden , Joannes de Raet.

38. Vr. WAGEN, S. MACA-
RIUS in Glorie.

Den Vrede , Coleta Toehajl.

De Rechtveirdigheyd,
Carolina de Biffchop.

De Stad Gend ,

Maria vander Vlaetfen,

De Stad Bergen Henegouw,
Maria Anna vander Vlactfeiu

Labella , Maria Provooji.

Staet-Joffrouwen ,

1. Maria de Rynke^

2. Maria Hertfchap.

Engelen ,

i.Jofephus de Kerfmaeker.

2. Francifcus Triconi,

S. Macarius, Franc. Egremont.

39. De Herkenteniffe, Catb. Racy.

40. Plaetfen en Steden ,

Laerne , Ifabilla Verlinde.

Eenaeme , Petronella Mulders.

Boulaere , Anna Vermeire,

Thielt, Ja(/oca Chrijiiaens.

Audenaerde, JoawHrt Gillyn.

Il3-ffel , Coleta Branhaders.
j

41. Den Standaerd - draeger der
(

Graeven van Vlacnderen, |

Emanuii Wieme.
j

42.2. Edellieden van Theodo-
ricus ,

1. Henricus Raguet.

2. Felix Defarme.

43. Theodoricus , Ludovic. MoreL
44. 2. Edellieden van Margareti

van Conftantinopelen
,

1. Chriflianus Muffchehroek.

2. Judocus de Moerloofe.

45. Margareta ,

Catharina vander Maeren.

46. 2. Edellieden van Lodewylt
van Maele ,

j.Jaeobus de Sutter.

2. Albertus Gyrardin.

47. Lodewyk van Maele ,

Francifcus vander Bilt,

48. 2. Ridders van het Gulden-

Vlies ,

1. Petrus Lancel.

2. Paulus Lancel.

49. Philippus den Goeden ,

Judocus Huyttens.

50. 2. Groote van Spagnien,

l.Cornelivs-van Boterduel.

2. Petrus Nevejans.

;ï. Philippus den II. Koning vatï

Spagnien ,

Joannes de Meulemeefler.

52. 2. Groote van Spagnien ,

j..Alexander Hefarme.

2. Petrus Gugtenaer.

53. Karel den II. Koning van
Spagnien ,

Carolus Ie Clerc.

54. 2. Edellieden van Zyne Ko
ninglyke Hoogheyd,

I» Martinus de Baji.

z. Joannes Bettens.

55. Zyne Koninglyke Hoogheyd
den Hertog van Lorreynen ,

Francifcus Jofephus Pycke.

56. 2. Edellieden van Z, K. H.
ï, Joannes d'Anvers.

2. Joannes Beylmaeker.

$"]. Madame Roïale ,

Barbara de Turnhout.

58. 2. Edellieden van M. R,
1. Joannes Toebafi.

2. Jacobus de Naeyer,

59- De Lyfwacht van Z. K. K»
60. Den AREND, op den wel-

ken gezeten is

Ambroftus Behiels»

Om leeg ,

Tberejia E^gremont^



tl. 2. Edellieden van Albert van
Saxen ,

j.Joanne! Waniberfie.

2. Francifcus Malfefon.

62, Albert van Saxen ,

Joannes Schoorman.

63. a. Edellieden vanden Ards-

hertog Maximiliaen ,

1. Fetrus Riemjlag.

2. Carolus Teirlink.

64^. Den Ardsh, Maximiliaen ,

Ludovkus Coppens d'Eehnlirug-

gbe.

65. 2. Princen van het gevolg van

den Ardshertog Ferdinand,

Jt Judocus Ramond..

a. Joannes van Doorne.

66. Den Ardshertog Ferdinand ,

Joannes - Baptijle d'Hane de

Leeuwergem.

67. 2. Princen van het gevolg van

den Ardshertog Petrus-Lco-

poldus,
1. Jacobus Meyer.
2. Francifcus Carpentier,

68. Den Ardsh. Petrus-Leopold.

f77)
Carolus de Thiennis de Runi'

Iele.

61. De Garde van Ooftenryk ,

Ite Von^.

Deftelbecq,

Dignant,

Albertus ScheJfaut.

Francifcus Demfcbet.

Le Mercier.

loannes Ctays,

Francifcus Alifon.

Vande Velde.

Be Riable.

De Clercq.

JEgidius de Block.

Govaert.

Vervenne.

Vander Straeten.

Vande Velde.

fZtts

Floryn.

70. De Provinciën en Ryken ,

Brabant j Neckebrouk.

Vlaenderen, Ifahdla Pycke.

Milaenen , Marie de Clerc.

Hongarien , loanna de Clerc.

71.

Bohemen , Maria Gyfelink.
"

Ooftenryk , Barhara Dregge,

VII. WAGEN, verbeeldende

het Huys van Ooftenryk.

Keyzerinne Doüariere &c. 5

&c., Coleta d-Olyfi.

Regerende Keyzerinne ,

Coleta Goeman.
Dochter van den Keyzer «

Anna Fowarge.

De Groot -hertoginne van
Tofcanen , Ifahella Goeman.

De PrincelTe van Modena »

toekomende Vrouwe vaa
den Ardshertog Ferdinand?

loanna Huybrecht.

1. Ardshertoginne ,

Carolina de Metdemeejler-

2. Carolina Herman.

3. Therejia van Aken.

4. Maria Boele.

5. loanna Haegeman.
6. Coleta Malfefon.

7. loanna Lenac>-ï,

Eynde van het Eer/Ie Deel.

*as«^m^ fSK^ *îSëi^^m *iss*^s*^S4mm- ^e*^m^s^ 4>^mi^mi^^w^
TWEEDE DEEL.

E En detachement Dragonders.
Eene Bende Muficanten.

I. Eene Bende Jagers en Ama-
zonnen.

Jagers ,

Tetrus van Loo , Fs.Francifcus-

VtSor.

Tbilippus van Melk , Fs. loan-

nes.

Cbrijlianus Minne , Fs. Maxi-
milianus,

loannes Vollaert , Fs Arnoldus.

Teirus Minne , Fs. loannes.

Jacobus van Loo, Fs.Iacobus-

Andreas.

loannes van Melle , Fs. Gafpar.

Arnoldus de Raeve, Fs. loannes.

loannes van Loo ^ Fs. Francif-

cus-ViBor.

Maihias van Loo.

Adrianus Deynoodt.

Guillielmus Minne , Fs. Vetrus-

Muxitnilianuu.

loannes van Loo , Fs. loannes-

Antonius.

Marcus - Antonius Minne , Fs.

Livinus.

Francifcus Vollaert, Fs. loannes.

Gerardus Minne , Fs. Jacobus.

Vetrus de Raeve , Fs. loannes.

loannes-BaptiJfa de Raeve , Fs.
Joannes.

Jacobus Minne , Fs. Joannes.

FrancifcusCornelius van Melle,
Fs. Joannes.

Tetrus van Melle , Fs. Bartbo-

lomeus.

Ludovic us Deynoodt,

De Jagt-Godinnen.
Maria van Melle , Fa. Joan-

nes-Livinus.

Jfabella van Loo , Fa. loannes.

Antonia Deynoodt, Fa. Fran-

cifcus.

Regina Minne, Fa. Cbrijlianus.

2, Diana zitteude op dea Hert.

Agnes Minne , Pa. Cbrijlianus..

De Jagt-Godinnen.
Francifca Vollaert, Fa. ArnoU
dus.

Therejia van Melle , Fa. Frati'

cifcus.

Vetronella van Melle, Fa.IoaU'
nes.

Anna van Loo, Fa. Laurentius.

Op de peirden trekkende den
HERT.

Joannes van Melle, Fs. loannes..

Cbrijlianus van Melle , Fs.

Cbrijlianus.

3. Op den VIII. WAGEN , ver-

beeldende d'Aerde.

Flora , loanna Minne , Fa.

Cbrijlianus.

Andere Godinnen.
Catharina van Melle , Fa»-

Guillielmus.

Jacoba Ivan Melle, I'a, Ic^itt'^

nes.



J^ayia Minne , Fa loannes.

Catharina Minne, Fa. hannes.

Hovenier , Chfijlophel Minne ,

Fs. lacobtts.

Cupido, Dominicus vanMeJle,

Fs. GuiUieltnus.

Op de 4. peilden van het

Gelpan ,

Trancifius Minne , Fs. Chrijliii-

tlU!.

Corndius van Loo , Fs. Ma-
thias,

Hcnncus van Loo , Fs. Ve-

trtis.

Trancifius van Loo , Fs. Ma-
thias.

4. Ter zyden den Vogel Striiys.

lacohus de RucUer.

^drianus Servaes.

Tctrus van Hoeke.

Guillielnius Hellin.

5. Eene Bende Locht-Gode-

kens,
loannes Braekman.

loannes Schellink.

Bernaidtis JVaJdrie,

Cornélius IValdrie,

Livinus de Loof.

Infcphtis Vaerncvjyk.

loannes de Winne.

Livinus Corryn.

IPetrus FaerneKyk.

VauJus Ferfihuere.

6. IX. WAGEN, verbeeldende

de Locht.
Titan , Petrus Vercluyfe.

Aurora, Terdinandus San'.ford,

Juno , Maria de Winne.

Locht-Godinnen,
"Rofa Verfihueren.

Maria loanna de Winne.

ïoanna Vieters.

Ifahella Verfihueren.

Maria Hnoghfloel.

Moh\s < Fetrus KUnckfpoor.

Den Znyden Wind ,

Guiliiehnus ï^aernevoyk.

Den Weftjn Wind,
lacohus KUnckfpoor.

Den Noorden Wind ,

Tetrus Vietcrs.

Den Ootten Wind,
Joiinnes Scbeire.

7. Op de DR.VEKE ,

• AiKjUo , Auguflinus Kreps.

Cupiiio, Duvid Hul^ia,

(78 )
8. Eene Bende Cyclopen ,

Martinus de Vos.

Vhilippus Montyni.

Francifcus Rafye.

Vetrus de Rudder.

Albertus Foddevin.

loachim van Hoecke.

Guillielnius Volan.

Felrus d'Anvers.

Francifcus Hebbelink.

Taulus Hamelinck.

p.X. WAGEN, verbeeldende

het Vier ,

Vulcanus , Antonius Verplancke.

Jupiter , Michaël de Bleeker.

Cupido, Guillielmus Verftorme,

Venus , Therefia de Vos.

4 Cyclopen ,

Georgius Verftorme.

Livinus Dentyn,

lacohus Buck

Inannts de Smet.

10, HET ZEEPEIRD.
De Godinne Thetys ,

Anna Broefom.

Ter zyden 4. Bofch-Goden.
lacohus Broefom.

loannes Broefom.

lacohus de Block.

Licohus de Clerck.

ir. HKT 3. MASTIG SCHIP.
Eene Bende Matroozen
Kapiteyn , lofephus Simoens ,

" Fs. Inanncs.

Onder-Kapiteyn ,

Licohts Neyt , Fs, lacobus.

Kapelaen , loannes Neyt , Fs.

Licobus.

1. Stierman , GtiiUielmus van-

der Haegen , Fs. Vaffchier.

2. Stierman , Vaffchier vandor

Haegen , Fs. Guülidmus.

ia. Matroozen , Schips-Timmer-

man- , Zeylraaekers , Kano-
niers ends Jongens van de
Cahute.

Tetriis Stevens , Fs. Tohias.

loannes de Wa-Je , Fs. Gillis.

Benricus de Waele , Fs. Mat-
theus.

hlut:heiis Neyt , Fs Trancifius.

lacùhis van Lcaucoun , Fs.

Gillis.

Stepbamis Neyt , Fs. Matthcus,

Vetrvs Vanderf.nys , Fs, Fran-

cifcus,

loannes Stevens , Fs. loanneit

loannes Maft , Fs. Lucas.

lacobus Lammens , Fs. Vaf-
fchafius,

Vetrus Stevens , Fs. loannes,

JEgidius Stevens, Fs. loannes.

Carolus vander Haegen , Fs.
Guillielmus

Fetrus Lammens , Fs lacobus.

loannes Lammens, Fs lacobus.

lofephus Maft , Fs. loannes.

loannes van Leaucourt , Fs,

Gillis.

Chriftophel Lippens, Fs. Tbor

mas.

loannes Maes , Fs. Adrianus.

ludocus van Leaucourt , Fs.

Dominicus.

13. XI. WAGEN, verbeeldende

het Water.
Neptunus , loannes van Loo ,

Fs. ludocus.

Godinne , loanna van Loo ,

Fa. lacobus-Michaël.

Zee-Gotlen ,

ludocus van Loo, Fs. Nico*

laus.

Martinus Cauiveryck, Fs. Bal-

thazar.

lofephus van Loo , Fs. Fetrus-

Cbriftnpbel.

Tritons ,

ludocus van Loo , Fs. Antonius.

Tctrus de Moor , Fs. Guilliel-

mus.

Nytnphen,
Anna van Loo , Fa. Bartbolo-

meus

Maria Cauvieryck , Fa. Vetrus.

MiiWa van Loo , Fa. loannes.

Rivière de Schelde ,

Baudewyn van Loo , Fs. la-

cobus.

Op de Zeepeirden ,

Vetrus Cauvieryck, Fs. Vetrus,

Emanuël van Loo, Fs. Bar-

tholnmeus.

14. DE CROCODTLLE , op
de welke is zittende,

Antonius de Somere.

^ , r Adrian. Vcrftraeten.

^'"'"'^'^^''{loanms de Rudder.

15. Eene Bende dolende Rid--

ders ,

loannes de Wolf.

ludocus de Mulder^



lofeplus 'Martft-

Francifcus van Roy,

Adrianus Goojfens,

Alherlus Gilles.

loannes-Baptifia Goojfens,

Jacobus de Raeve.

Amhrofius de Fou.

Gillis de Cuyper,

j6. Xn. WAGEN , verbeelden-

de de Fortune.

Alexander ,

Carolus Ryjfenaere.

Eynde

(79) „^. , Ç loannes Daele.
2. Kinders < i,. •„ i^ „it

Croefus, loanties-BaptiJla Cal- !

Uns. I

„. j Ç Catbar, Daele. !

2. Kinders^ , ,
* ,-.

7 lacobus Biffe.

Midas , Vbilifpus Daele.

2. Indiaan- f Gemard. Calletls. ,

fcheKind. / Anna Callebaut, I

Alckerman , loannes vande
[

Flajfcbe. \

van bet Tweede Deel,

2. Kinders J^^'"'^-^'"^"^"'->'»
iMnrt.Teerlynck.

Darius , Liid'jvicus Goetgebuer,

Twee f Carol. vande Vyver,

Slaeven."^ Mar/a Sinquentyn.

Schipper , Fyeder. vande Vyver,

Twee Çlgnat. Sinquentyn,

Matrooz, \ Carolus de filnt.

*3S*^m^S4^m 4^S« *3S* ^3S4^ r^^r^^^^ ^iSa*^S* -^ïSîî* *S3rt* *KS^ L=33Jf^s*

DERDE DEEL.
E En Detachement Dragon-

ders.

1. Dé Timbalier en Trompetters.
2. De 12. maanden des jaers.

Januarius , ]oanncs • Baptijla

van Hove.

Februarius , Fctrus de Wever.

Martius , Joannes Reynaert.

Aprilis , Joannes Hofman.

Mzjns, '}oannes vanderftraeten.

Junius j Vetfus de Poorter,

Julius ," Guillidmus Goewie.

Auguftus, Ludov, van Ghendt,

September ,

Livinus Kregelmans.

October , Jofephus Deltnur.

November , ]oa)ines Malfit.

December , Antonius Baeyens.

3. DEN BEIR , op den Boom ,

Joannes deVeüre , ter zyden
Carolus de Vos , en Carolus

Scberrens,

4. XIII. WAGEN, verbeelden-

de de Lente.

Samfon , ]nfcphus de Smet.

Flora , Maria de Coninck,

1. Nymphe , Jonnna Aria.

2. Joanna Dorez.

2 Maecd S ^"''"^ ^'f"""-
2. Maegct

-^ g^.^^ ^^ ^j.^^^^_^

Cupido , Vetrus Vereeckcn.

T--„^, Ç Petrus de Coninck,
L.mders -< , , „ , , '

f_jacoi-us Doaaaert.

5. Den Standaerddrneger van

de Confrérie van den H.
Antonius , Jiid. Ie Mercier.

C, Mars , Laurentius Retijbn.

7. Verfcheyde Perfoonen van
de zelve Confrérie.

Guillielmus van Damme.
Francifcus Belone.

Francifcns Berlin.

Petrus Bertin.

Fredcricus Croone,

Petrus Lepeleere.

8. Den IBEX ,

Ç Hermanus Roohicr ,

Ter zyden ^ Georgius Segers.

f LaurentiusDierithx.

9. XIV. WAGEN, verbeelden.

de den Zomer.
Godinne der Aerde ,

Magdalena Verheggen.

Ceres , Maria Ryckbofch.

Pomona , Maria Glorieux.

Flora , Maria de Cculeneer.

Tallus, Therefia Dullaert,

Mooren,
Joannes vander Cruyffen,

Livinus Steuperaert.

Ludovicus de 'Meulemeejlcr.

'jucnl'us Roffeel.

Joannes Hovaere.

10. Den Standaerd draeger van

het Gilden van den H. Se-

baftiaen ,

Joannes Hubertus van de Gu^ht.

11. A''erfcheyde Perfoonen van

de zelve Confrérie ,

Juiocus Raeve.

Joannes Lemet.

Joannes Heveans,

Francifcus Malle

Baiidewyn van Dooren,

Joannes-Jofepbus Juhert,

12 Den ZEBRA , op den wel-

ken gezeten is , Jacohus van

Lockeren, ter zyi.\in Joannes

Triejl en Judocus Waudemon,

15. XV. WAGEN , verbeelden,

de den Herft.

Op de Peirden van het Ge-
fpan ,

JEgidius Maft, Fs. Petrus.

Jfabella Maft , Fa. Petrus.

Jofephus de Pauw , Fs. Gh«7-

lielmus,

Rofa de Pauw , Fa. Emanuël.

Knyper , Caroltts de Pauw ,

Fs. Livinus.

Druyfdraegers en Druj'f-

draegfters,

Livinus dePauw , Fs Joannes.

Joannes Maft, Fs Petrus.

Francifca Maft, Fa. Petrus,

Joannes de Pairji) , Fs. Livinus^.

Francifca Maft , Fs. Joannes^

Rond de Wyn-kuype ,

Petrus MfiyïjFs. Micbaël.

Petrus Maft , Fs. Petrus.

14. Eene Bende Druyfwerkers ;,

Joannes de Vulder.

Joannes Hehbereck.

Jitcobus van Houcke,

Carolus Martelaer.

Joannes Braekman.

Andréas van Hooreheki;

Jacohus Norré.

Joannes Stevens.

Francifcus de Buck.

Maximiliar.us de Kmps,



55. XVI. WAGEN , verbeelden-

de het Bacchus Fecft.

Bacchus ,

Joanues vander Stuni.

Bofch-Goden ,

Jaannes Fol.

Joannes Steemaeye,

Livinus Steemaere.

CaroJus Steemaere.

Antonius Steemaere.

Francifctis Bettcns.

Joannes de la yiotle.

i6, Den Standacrd-draeger van

de Confrérie van S. Mi-

chaël , Tetrtis de Taeyt,

Zes Perfoonen van de zelve

Confrérie ,

Jacobus Grenier.

Joannes Broutin,

'joannes vanie Vtvere,

Cornélius Langenbove.

Jlexander Jotiry.

Carolus Cardon.

Den DROMADARIS
den welken gefeten

Tetrus Verduyfen ,

17.

12. op
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T.- ^^i>„ r 'Laurent. Gautier.
Terzyden<J ^ t» t, ,Cjoannes-B. Romel,

19. XVII. WAGEN , verbeel-

dende den Winter.

Den Winter, Therefia TTleme,

Boreas , Emanuël Biesbrouck,

Den Zonneftond ,

Bernardus Wieme.

December > ïfabella Wieme.

Januarius , Jofcphus Jïleme.

Februarius, Agnes Wieme,

20. Den Standaerd-draeger van
de Confrérie van S. Geor-

gius , Chriftophel de Smet.

21. Zyne Koninglyke Hoogheyd
als Koning dezer Confrérie ,

Carolus Wieme.
22. Ses Perfoonen van de zelve

Confrérie.

Joannes Saingentyn.

¥hiliffus Spillebaut.

Tbilippus de Springer.

Francifcus van AJfche.

Antonius de Lepeleire.

Joannes de Buck.

23

24.

Den CASTOR.

Terzydeni'I'/"'"^^**"'-
l_Anna Benau.

XVII. WAGEN , verbeel-

dende de 7. Vr}^e Konflen.

De Grammatica ,

Eleonora Billie.

De Logica ,

'Micbelle Thomas.

Rhetorica ,

Anna-Maria Fermondt^

De Mufica , Maria Thomilt,

De Arithmetica ,

Maria de Vivier.

De Geographia ,

Catbarina Ronfe.

De Aftrologia ,

Coleta Bertrand.

De Leerlingen f

Francifca Thomas,

Livinus Fermond.

Vetrus Doop.

Lucas Vletf.er.

Vetrus Clou.

Bernardina Rudderbofch.

Eynde van het derde Deel.

w.m^m^mm^v^^ ^^^m mm^ ^^m fsa^^^m ^jssh- *ss*^m -^ss* *ss* *3m
VIERDE DEEL.

Terzï

1. TTEne bende Muficanten.

2. XIj Den Standaerd-draeger.

Francifcus de Temmerman.

3. De Zwaencj op de welke ge-

zeten is

Francifcus de Roy.

, ƒ Franc. Ferburgbt,

^ \joannesFerburgbt.

4.De Zang-goden ,

Orpheus , Lindeman.

De andere >

]Moris;.

Tepick.

Lagrut.

Jïelffer.

Tetit.

Tabourau.

Seraers.
\

5. XIX. WAGEN verbeeldende I

den Parnaflus Berg.
j

ApoUo, Marîifiuî de Rudder,

De 9. Mufen.
]

Maria Thys.
[

Catbarina Morel,

Helena Seraes.

Maria Snoeck.

Anna Vridon.

Joanna de Ruddere.

Francifca Lippens.

Carolina Godignon,

Clara de Vaere.

De Schelde , Jan Meerkire.

6. Standaerd-draeger ,

Fhilippus de Wulf.

•7, Pallas, Jacobus de Waele.

8. De Faeme ,

Bernardus Loridon,

9. De zeventhien Provinciën.

Vlaenderen ,

Ambroftus Qoethals.

Braband , Joannes Slock,

Luxembourg ,

Francifcus Grenier.

Artois , Fetrus Byde.

Holland , Jacobus Tricot.

Namen :Joannes van Damme.

Het Marquifaet van Antwer-
pen , Livinus Lyon.

Mechelen, Jacobus Grenier.

Overyffel, Carolus Bauwens.

Limbourg ,

Jacobus Verheggen.

Guelder , Livinus Roelant.

Henegauw , Joannes Speelman.

Zeeland , Joannes Grenier.

Zutphen, Judocus Clemmeni

Weftvriefland , FetrusdeSmet.

Utrecht , Joannes Coppens.

Groeningen ,

CaroJus B/owma«r{

10. Den RHINOCEROS, op
den welken is zittende ,

Marfino^ Heyfe.

„ , f Bened. Wademont.

^'"'^y^'^'iphilippusdeNobel.

11. Den Opleyder der Africanen.

Carolus Vervaet.

12. Den Standaerd-draeger ,

Ludovicus Aerts.

13.



IJ. Eene Bende Africaenen ,

Judocus de Breuck.

Nicolaus Coupet.

Adrianus Toma.

Ludovicus Lalloux.

Joaunes-BaftiJIa Janniau,

Joannes Poucin ,

Petrus de Feerdegbem.

Albertus Maiihiiut.

Bernardus Ferbruggbe.

Francifius de Somer.

Joanncs van Wachbeke.

Jacohtis de Bruycker.

Emmanuel van den Abbeel,

Jacobus de Backer.

Emmanuel v.m Bnejche.

Francifius de Groots.

Petrus van Gremberghcn.

]oanr.es Meurichi.

Petrus Mu/fike,

Judocus Keriebroek.

14. Den Keyzer van Marocco,
Joannes Btifton.

15. Zes Pagen van denzelven,
Thomas Schelfaut.

Auguflinus Gyffd.

Bernardinus Wieme.

Petrus vonde Felde.

Carolus FilUot.

Petrus Ferjlraeten.

17. Den Gouverneur van Baraba,

Joannes Gyjfel.

18. Den Gouverneur ranSunda,
AuguJ^inus de Bock.

19. Don Koningvan Congo,
Jacobus Fifpoel.

20. Den Ontlerkoning van Bar-

nagas ,

Petrus Bekaert.

21. Den Onderkoning van Dan-
gali ,

Petrus Angelis.

22. Den Koning van Maurita-

nien , Petrus Fraes.

23. XX. WAGEN , verbeelden-

de Africa , op den welken
2yn zittende ,

Marie van Haute.

Marie Geniets.

Joannes Lauwers.

Guillielmus de Coninck.

i4- Den TIGÊR , op den wel-
ken is zittende

,

Therefia Brauwer.

Terzyden, Joannes Goojfens.

»J. Den opleyder der Aineri-

f 81 )
caenen , Carolus TouJJyn,

26. Den Standaerd-tlraeger ,

Jacobus Dhaemer,

27. De AmericaenlcheLyfwacht,

Francifius Caron,

Jacobus Jacobs.

Francifius Hellyn.

Joannes Pernot.

Joannes Portais.

Aüguftinus Portais.

Petrus Blommaert.

Marianus van Maldeghem,

Petris van Acker.

Balduinus de Plancke»

Joannes Lanckfweert.

Guillielmus Sartel.

Joannes Thiebaut.

Philipfus de Pauw.
Joannes de Feerman,

Ludovicus Pietermans,

Gerardus IVallez.

Ptilipptts Caeckaert,

Martinus Braeckman.

Laurentius de Smet.

28. Den Keyzer van Mexico
,

Joannes Borluut de Noortdonck.

a-C. Zes Pagen,
Jacobus Tack.

Bernardus Grenier,

Judocus Martens.

Martinus Lotu.

Jacobus Stobbelaers.

Petrus Martens,

31. Den Prins van Afturien ,

Petrus Antbeunis.

32. Den Onderkoning van Ga-
licien ,

Pbilippus van O/lende.

33. Den Koning van Spagnien ,

Francifius Taintenier.

34. Den Hertog van Glocefter,

Petrus Lyon.

35. Den Hertog vanCumberland,

Joannes Taintenier.

36. Den Koning van Engeland,

Francifius Grenier.

37. XXI. WAGEN, verbeelden-

de America , op den wel-

ken zyn zittende,

Man» vander Haegben,

Ifahella vander Linden.

Therefia van Gelder,

Petrus Stichelbaut,

Petrus Geers.

Jacobus vander Linden.

38. Den ELEPHANT , op den

welken is Kittende 1

Joanna van Audenaerde.'
,

Ter zytlen Bernardus van Aa.
denaerde.

39. Deu Opleyder der Afiatiqueu^

Jofipbus Bertrant.

40. Den Standaerd-draeger,

Francifius Heye,
41.De Aiiatifche Lyfwachtr»

Jofipbus Gervoife,

Joannes Lefebure.

Georgius Pallets

Jofipbus du Pant.

Adrianus Fou<:art,

Albertus Pernot.

Ferdinandus Vernot.

Nicolaus Monclergeen,

Pbilippus van Ackere,

Joannes Krell,

Amandus Bauwens,

jEgidius Lotu.

Joannes van Wyck.
Joannes Ie Begue.

Francifius Ferfpeye.

Laurentius Tbtenpont,

Francifius Couffement,

Emanucl van Ceulenbroecki

Gerardus Bauwens.

Jacobus van Renterghem,

42. Den Keyzer van China ,

Pbilippus Gobert.

43. Den Parafol-draeger ,

Albertus Goojfens.

44. Zes Pagen van den zelvea >'

Joannes Gobert,

Guillielmus de Meyer.

Emanuël van Goetbem,
Ludovicus van Goethem.

Aüguftinus van Goetheml

Ferdinandus van Goethem.

46 DenGouverneur vanjunnan,
Tbeodtirus van Damme.

47. DenGouverneur van Peking,
Petrus van Ghelder.

48. Den Onderkoning van Nan-
king , Pilippus Mertens.

49. Den Gou\ erneur van Quei-
lin , Pbilippus de Beer.

50. DenGouverneur van Fodaen^
Livinus Martens,

Sï. Den Onderkoning van Fo-,
quien,

Petrus Glorieux.

52. XXII. WAGEN , verbeel-
dende Afien , op dea wel-
ken zyn zittende.



Franeifca Teeuwt.

Therefta Seth.

Joanna Setb.

JfaheUa Huyfman,

Fyancifcus Setb.

53. Het WILDZWYN, op het
welk is zittende ,

Joanna van Weefemaele.

TerzydenJï'^'''''^^'''-''"'.*-
l ]oannes van Loo.

54. Den Opleyder der Romey-
nen , jofepbus Goethah.

t;^. Den Standaerd-draeger ,

Tetrus Millecam.

56, De Romeynfche Lyfwacht ,

Emmanuel vander Donck,

ArnoUus Follaert.

Jofephus Bijfchop.

jiJexander van Lierde.

Trancifcus Sartel.

TbiUppU! Buyck.

Carolus Volbracbt.

Jofephi! d^Hoecken

Joannes Peerds.

Joannes TJeboodt.

Ludovicus Tfehoodt.

Jacohus Debbaut.

Antonius de Royi

Frencifcus de ^aepe.

Joannes van Breugel,

Jacobus de Clercq.

Joannes Verheggen.

Judocus van Braeckel.

Joannes Spillebaut,

Georgius Aeljlcrs.

57. Den Roomfchen Keyzer,
Alphonfus Huytens.

58. Zes Pagen ,

Carolus van Ghelder.

Jicoi^i van Bentdtn.

( 8a
)

Joannes Wauters.

Fetrus Eggremont.

Jofepbus Fetleman.

Petrus Lybaert,

60. Den Hertog vanLitthauwen,
]ncohus van Loo.

6i. Den Hertog van Mafovien ,

Stephanus Millecam.

62. Den Koning van Polen ,

Carolui Audenroggbe.

63. Den Prins van Brazilien ,

Guillielmus Millecam.

64. Den Onderkoning van Al-

garve , Benedi&us Haefebyt.

65. Den Koning van Portugael ,

Joannes Nuytens.

66. XXIII. WAGEN, verbeel-

dende Europa , op den wel-

ken zyn zittentle ,

ThiJippina Larmnens.

Coleta Franeifca Meyer.

Joanna Daejfchoot.

Francifcus jofepbus Meyer.

Anna de Ruddere.

Tobias de Ruddere.

67. Den Opleyder der Hongae-
ren , Livinus Vervenne.

68. Den Standaerd-draeger der

Hongaeren ,

Vetrus vande Velde,

65). De Hongaeren ,

Joannes Fajfaert.

"Livinus Diricx,

Jacehts Moentjens.

Jacobus van Eeckbaute.

]oannes Doncker.

Joannes van Bamne..

Joannes Moentjens.

Francijcus CoppenolJc,

Jacobus deRudder.

Joannes Claeyt.

Francifcus Stobbdtere,

Petrus Wuitb.

Livinus Byji.

Cornelitisvan Keer,

Tetrus Cbampon.

Thilippu' Ie Febure.

70. Zes Perfoonen in 't Harnas ,

Ludovicus Davaine.

Cornélius Viffon.

Maximilianus van Belkgbem,

Joannes van Envegen.

Quilliehnus de Buck.

Tetrus de Smet.

71. Den WAGEN, verbeelden-

de den Zegenprael der Stad

Gendj op den welken zyn
zittende,

Karel den Stouten,
Vhillippus Ie Cat.

Maria van Bourgognen >

Cecilia Burgelman,

Den Keyzcr Maximilianus,

Joannes d'Haefe,

Philippus den Schoenen ,

Fetrus la Haye,

Zyne Vrouwe ,

Maria Therefia de Blauwe.

Keyzer Karel den V.
Francifcus Ie Cat.

Lorreynen ,

Maria vanden Driefche.

Vrankryk , Joanna van Daele,

Spagnien ,

Vbilippina Coppens,

Ooftenrj'k ,

Ifabella Coppens.

De Stad Gend ,

Chrifliim Ie Cat,

i
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KORT BEGRYP
Der algemeyne Vreugde-bedryven , de welke z.uUen gefchieden hïnnen

deze Stad van den 30. Mey tot ende met den 15. ]uny 1767.

2,0. Mey. HPEn 6. uren 's avonds Franfche Comédie door de Come-
^ dianten van Z.K.H, op den Theater vanS.Sebaftiaen.

31. Tegen de zelve ure, Franfche Comédie.
Ten 9. uren de algemeyne Vieringe ende Verlichtinge

door de geheele Stad.

Ten II. uren Bal publicq, gemafqueert ende ongemaf-
queert op den gameiden Theater.

1. ]uny. Des naermiddags de Cavalcade van Triumph.
Ten 7. aren Franfche Comédie.

2. Des naermiddags ten 3. uren op den Kauter de Gaey-
fchietinge van het Gilden van S.Joris , benevens de an-
dere Gildens der Provincie van Vlaenderen.

Ten 7. uren de Nederduydfche Opera.
Ten 10. uren het groot Vierwerk op de Vrydagmerkt.
Nota. Ten aenzjen van het z,elve Vierwerk , z^oiide het

konnen gefchieden , dat volgens het weder ende ter gele-

gendheyd van Zyne K. H. , het sjeïve op den i. ofts

3. ]imy z^oude worden afge/ïeken»

3' Ten 4. uren naer middag zullen de exercitien der Scher-
mers van He Confrérie van den H. Michaël op den
Kauter verricht worden.

Ten 6. uren en half de Nederduydfche Opera.

4 Ten 6. uren 's avonds Franfche Comédie.
5- Ten 3. uren naermiddag de Uytdeelinge der Pryzen van

de Academie der Teekenkonfte &c. op de Zaele der
zelve Academie op de Kooremerkt.

Ten 6. uren Franfche Comédie.
6. Ten 6. uren Nederduydfche Opera.

7' Ten 6. uren naermiddag Geeftelyk Geneert op de Ca-
valcade Kamer op het Stadhuys.
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0; Ten 3. uren naermiddag de Schïetinge nae den Vogel
met Bullen door deConfrerien vanden H. Antonius,

op de plaetfe genaemd fEynden Weire,

Ten 6. uren en half Franfche Comédie.

Ten II. uren Bal gemafqueert en öngemafqueert op d.:n

Theater van S. Sebaftiaen.

o. Des naermiddags de Cavalcade van Triumph.

Ten 7. uren de Nederduydfche Opera.

Ten 9. uren en half de Schietinge nae den Vïervogel

op den Kauter , door de Confrerien van den H. An-

tonius.

10. Ten 3. uren naer middag de Gaeyfchietinge op den Kau-

ter, door de Confrerien van den H. Sebaftiaen.

Ten 6. uren en half de Nederduydfche Opera.

Ten II. uren Bal gemafqueert en ongemafqueert , het

welke gratis zal gegeven worden door het Gilden

van den H. Sebaftiaen aen de andere Gildens met uyt-

deelinge van gedrukte briefkens.

I r. Ten 3. uren naermiddag zullen door de Néiringe der Vrye
Schippers op de Gersleye , verfcheyde oeffeningen

op het water gedaen worden , door Tournoifpel ,

het trekken van den Paling , &c. &c.
Ten 6 uren en half de Nederduydfche Opera.

12. Ten 6. uren naermiddag Franfche Comédie.

13. Ten 3. uren naer middag het fteken van den Ring op

den Kauter door het Gilden van S. Joris , onderhou-

den by de Cavalotters , benevens de voordere dezer

Provincie.

Ten 6. uren en half, de Nederduydfche Opera.

14. Ten 6. uren 's avonds de Franfche Comédie.

Ten II. uren Bal publicq , gemafqueert ende onge-

mafqueert op den Theater van S. Sebaftiaen.

15. ymy. Des naermiddags de Cavalcade van Triumph.
Ten 7. uren Franfche Comédie;
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